Jegyzőkönyv

Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. szeptember 17én, a községházán tartott üléséről.
Jelen vannak:
Kovács Gábor polgármester
Kiszeli Lajos alpolgármester
Bujtás László képviselő
Czigány István képviselő
Dömsödi József képviselő
Fülöp Lajosné képviselő
Nátz Zsolt képviselő
Pálinger Béla képviselő
Rum János képviselő
ifj. Sárvári István képviselő
Sólyom Gábor képviselő
Wandraschek Ferenc képviselő
Hiányzik:
Nátz Zsolt képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
Meghívottak:
Boros László ifjúsági sportlövő világbajnok
Laczik Zsolt sportlövő edző
dr. Németh Andrea aljegyző Mosonmagyaróvár
dr. Pető Péter önkormányzati képviselő Mosonmagyaróvár
Susovits Vera, a Szigetköz-Mosoni Sík Leader Egyesület képviselője
Szilágyi Dániel a a Szigetköz-Mosoni Sík Leader Egyesület képviselője
dr. Kiszelka Judit háziorvos
dr. Porpáczy Krisztina háziorvos
Tolnai Henriette főtanácsos
dr. Tóth Tünde jegyzőkönyvvezető
Kovács Gábor: Köszönti az ülésen megjelent képviselőket és a meghívott vendégeket,
valamint a kábeltelevízió nézőit. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
A napirendi tervezethez képest annyi változtatással élne, hogy a 7. napirendi pontban szereplő
a Szigetköz Turizmusáért Egyesület létrehozása és a Turisztikai Desztináció Menedzsment
Szervezetek Támogatása (TDM) elnevezésű pályázaton való indulás a meghívott előadók
kérésére a 2. napirendi pontként kerülne tárgyalásra. Az egyéb döntést igénylő ügyek végén
pedig zárt ülés szeretne elrendelni, az előterjesztéssel érintett személy személyiségi jogainak
védelme érdekében.
Megkérdezi a képviselőket, van-e észrevételük, javaslatuk az így kialakult napirendhez.
Észrevétel, javaslat nem volt.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Rum János és Sólyom Gábor képviselőket javasolja.
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Kéri, hogy aki a napirenddel és a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslattal egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
75/2009. (IX. 17.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009.
szeptember 17-i ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja
meg:
1.)
Boros László sportlövész ifjúsági világbajnok
köszöntése.
2.)
a.) A Szigetköz Turizmusáért Egyesület létrehozása.
b.) A Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek
Támogatása (TDM) elnevezésű pályázaton való indulás.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
3.)
a.) A település életében meghatározó szerepet betöltő
szervezet bemutatkozása: Szigetköz-Mosoni-sík Leader
Egyesület
b.)
„Magyarország-Szlovákia
Határon
Átnyúló
Együttműködési Program 2007-2013.”programban a „Helyi
értékek, mint a vidéki turizmus alapkövei” projekttel való
részvétel.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Susovits Vera és Szilágyi Dániel a Leader
Egyesület képviselői
4.)
Háziorvosok tájékoztatója a település egészségügyi
helyzetéről.
Előterjesztő: Dr. Kiszelka Judit háziorvos
Dr. Porpáczy Krisztina háziorvos
5.)
a.) Tájékoztatás az Önkormányzat 2009. évi I. félévi
gazdálkodásának helyzetéről.
b.) Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
rendeletének módosítása.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
6.)
A Lébényi Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú
Művészetoktatási és Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató
Intézmény Pedagógiai Programja, Intézményi Minőségirányítási
Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint
Házirendje.
Előterjesztő: Sárvári István intézményvezető
7.)

Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
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8.)

Egyéb döntést igénylő ügyek

Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
76/2009. (IX. 17.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009.
szeptember 17-i ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek Rum János és
Sólyom Gábor képviselőket választja.

1.) Boros László sportlövész ifjúsági világbajnok köszöntése
Kovács Gábor egy örömteli dologgal szeretné kezdeni az ülést. Köszönti Boros László
lébényi lakost, aki ifjúsági világbajnok lett sportlövészetben. A település életében ilyen magas
sportsikert tudomása szerint még senki nem ért el. Megkéri Boros Lászlót edzőjét, Laczik
Zsoltot, hogy méltassa pár szóban Boros Lászlót. Hozzáteszi, reméli az elkövetkező években,
amikor László már felnőtt kategóriában indul, hasonlóan köszöntheti majd.
Laczik Zsolt elmondja, hogy Boros László 14 éves koráig lakott Lébényben, majd
nemrégiben az édesanyjával megint visszaköltözött ide. A fiúról újságcikk is jelent meg.
Annyi pontosítást fűzne hozzá, hogy a helyes megnevezés, junior világbajnok. Kiemeli, hogy
a Győr-Moson-Sopron megyei sportlövészet 100 éves története során világbajnok még nem
került ki a megyéből. Laci emellett többszörös magyar és Európa bajnok is. Kiemeli, hogy
nagyon kitartó versenyzőről van szó, aki kiélezett helyzetekben is nagyot tud alakítani. Az
idei évben a magyar és az Európa bajnoki cím után sikerült megszereznie a világbajnoki címet
is.
Kovács Gábor megköszöni Laczik Zsoltnak, hogy mindezeket elmondta, majd az
Önkormányzat nevében gratulál Boros Lászlónak és ajándékot ad át. Az ülésen a Kisalföld
napilap tudósítója is jelen volt, az eseményről felvétel készült.

2.) a.) A Szigetköz Turizmusáért Egyesület létrehozása.
b.) A Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek Támogatása (TDM) elnevezésű
pályázaton való indulás.
Előterjesztés: lsd. 1. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a testület részletes tájékoztató anyagot kapott ezzel
kapcsolatban. Megjegyzi, hogy átszerveződik a turizmus az országban, a későbbiekben a
pályázatok a TDM, azaz a Turisztikai Desztinációs Menedzsment Rendszeren keresztül
kerülnek benyújtásra, ezért kell megfontolni, hogy ennek a rendszernek Lébény is a tagja
legyen. Felkéri dr. Németh Andreát és dr. Pető Pétert, hogy tájékoztassák a képviselőket a
létrehozandó egyesületről és a pályázaton való indulásról.
dr. Pető Péter: Bevezetésképpen elmondja, hogy 1996-97-ben jött létre a Tourinform Irodák
hálózata, amit a térségben Mosonmagyaróvár város és a kistérség üzemeltet. A TDM-ek
létrehozása azért kezdődött meg, mert a kormány támogatási rendszere megváltozott és
nyugat-európai minta szerint akarják átalakítani a turisztika támogatását. A lényege, hogy az
önkormányzatok, illetve az ott működő vállalkozások és nonprofit szervezetek összefognak a
turizmus fejlesztéséért, úgy, hogy a feladat gerincét az önkormányzatok vállalják.
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Lébény területileg nem érintkezik közvetlenül a Szigetközzel és ez az egyetlen olyan
lehetőség, hogy bekapcsolódjon a szigetközi turizmusba. Egy olyan rendszer lenne, ahol a
Tourinform Iroda eddigi 8 milliós költségvetése helyett megvalósulna egy 20 milliós
költségvetés, illetve a pályázat keretén belül egy 50 millió Ft-os beruházás, a rendszer 3-3,5
fős státusszal működne, és egészében megújulna az informatikai rendszer. A tavalyi évben a
regisztráció során kiderült, mely szervezetek érdeklődnek a rendszer iránt. Két formában
alakulhat: nonprofit gazdasági társaság vagy egyesület formájában. A nyugat-dunántúli
régióban már csak négy potens jelölt van, aki TDM pályázatot nyerhet, ami azt jelenti, hogy
ha érvényes pályázat kerül benyújtásra, az jó eséllyel nyerni fog. Minden résztvevő a saját
súlyának megfelelően szerepelhet a szervezet vezetésében, illetve a pályázat egyes elemei
önmagukban is megtérülést hoznak. Minimum egy, a többi faluval megegyező információs
táblát, információs pontot alakítanának ki, tematikus jellegű programokon, képzéseken
vennének részt, ezen kívül szoftver, számítástechnikai eszköz is beszerzésre kerülne.
Véleménye szerint a lébényi látványosságok, a templom és a Hanság önmagukban nem
eladhatók, de ha ezt be tudják csatornázni egy olyan rendszerbe, amelyben szerepel például a
Hédervári kastély vagy a lipóti termálfürdő, akkor el tudják adni és itt tudják tartani a
vendégeket. Emellett Mosonmagyaróvárnak is érdeke, hogy ebben a szervezetben együtt
tudjon működni a szigetközi, illetve az azzal határos településekkel.
Maga a TDM egy egyesületi forma, amit egy 7 tagú elnökség vezet, és ebben mind az
önkormányzatok, mind a turisztikai vállalkozások, szervezetek képviseltetve vannak, saját
maga dönt a költségvetéséről, és a pályázat megvalósításától számított 5 éven keresztüli
működtetésre kötelezettséget vállal.
A költségek 65 %-át kell az önkormányzatoknak biztosítani, Mosonmagyaróvár
önkormányzata állni fogja, amit a többi önkormányzat nem tud. Az első évben a tagdíj
összege normatív, a következő évben pedig az idegenforgalmi adó állami támogatással
megnövelt összege, és minél több önkormányzat belép, annál kisebbé válik az az összeg, amit
az alapító tagoknak be kell fizetni.
A TDM rendszer keretein belül turisztikai kiadványokat adnának ki, emellett több mint tíz
nagy turisztikai kiállításon vennének részt.
Egyszeri lehetőségnek tartja. Ha a Tourinform iroda kiüresedik, akkor a kistérségnek ezen
szervezet hiányában turisztikai marketingje nem lesz. Reméli, hogy ha a pályázaton el tudnak
indulni, akkor a jövő évben a község turizmusában már megjelenik az az összeg, amit ide
fordítottak. A szervezetben a község súlyának megfelelően tisztséget is szeretnének
biztosítani Lébény képviselőjének.
Kéri a képviselőket, hogy tegyék fel a kérdéseiket.
Bujtás László: Megkérdezi, mit jelent az hogy desztinációs menedszment.
dr. Pető Péter: marketing tevékenységet jelent. Magában a pályázatban szerepel ez a szó,
amelynek célja ilyen szervezet létrehozása és működtetése.
Bujtás László: a másik kérdése a Tourinform Iroda megszűnésével kapcsolatos. Megkérdezi,
eddig mit profitált Lébény az iroda működéséből. A belépést kicsit zsarolásnak érzi.
Megdöbbentette az a hatalmas összeg, több mint 800 ezer Ft, amit erre kellene fordítani. Nem
hiszi, hogy Lipót, Halászi, vagy valamilyen más szigetközi településhez kapcsolódóan a
töredékét is visszakapják a befektetett összegnek.
dr. Pető Péter: Válaszában elmondja, hogy véleménye szerint ez az összeg már magának a
szervezetnek a megalakulásával meg tud térülni, utána pedig turisztikai és marketing célra
csak a TDM-en keresztül lehet pályázni. Minél több önkormányzat lép be, a befizetendő
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összeg annyival csökken az alapító önkormányzatok részéről. Amennyiben pedig az alapító
önkormányzatok tisztséget is viselnek a szervezetben, lényegesen komolyabb döntési
helyzetben lesznek, mint akik a következő években lépnek csak be. Ő nem érzi zsarolásnak,
hiszen a TDM szolgáltat a tagjainak tagdíj fejében, a külsősöknek pedig akkor nyújt
szolgáltatást, ha fizetnek érte. Ha ez nem alakul meg, akkor Mosonmagyaróvár térségében a
turizmusra nem fog pénz érkezni, hiszen megszűnnek az erre adott egyéb pályázati pénzek. A
turisztikai pályázatok jövőre úgy lesznek kiírva, hogy a TDM-eken kívül más nem is tud
pályázni.
Rum János megkérdezi, hogy ha most belép az önkormányzat, és jövőre úgy látják, hogy
nem nyújtott megfelelő szolgáltatást, akkor ki tudnak-e lépni.
dr. Pető Péter: Ki tud lépni, épp ezért érdeke a nagy településeknek az, hogy a kisebbek is
megtalálják a számításukat és maradjanak. Például egy szakrális örökség pályázatba a térség
Lébény nélkül nem tud bekapcsolódni. De több mint 50 turisztikai vállalkozó is be akar lépni
az egyesületbe. Az egyesület pedig csak úgy tud jól működni, ha abban a tagok jól érzik
magukat.
Rum János szerint a legfontosabb kérdés az, hogy generálja-e az idegenforgalmat.
dr. Pető Péter: Szerinte azért jó a lehetőség, mert csak egy önkormányzat teheti meg azt,
hogy 15 %-os önrészt biztosít valamire. Ez egy egyszeri lehetőség, 85%-os vissza nem
térítendő támogatás. Ha megfelelően lobbiznak a szervezetben, akkor pedig nemcsak a
templom, hanem számos olyan érték is nyilvánosságot kaphat, ami kevéssé ismert. Emellett
ez az első lehetőség, hogy Lébény csatlakozzon a Szigetközhöz. A helyiek persze el tudják
különíteni a Szigetközt és a Mosoni-síkságot, de a turistát az érdekli, hogy 4-5 napra egy
programcsomagot kaphasson.
Németh Andrea hozzáteszi, hogy mivel a költségek 65%-át az önkormányzatok fogják adni,
ezért a 7 fős vezetőség úgy állna össze, hogy 4 főt az önkormányzatok delegálnának, kettőt a
civil szervezetek, egyet pedig a vállalkozások. Ezen belül az önkormányzatok részéről kettő
főt Mosonmagyaróvár, a másik kettőt pedig a községek adnák, illetve a felügyelőbizottságba
is önkormányzati elnököt akarnak választani.
Kovács Gábor megkérdezi, más kérdés van-e.
Wandraschek Ferenc: Kéri, hogy mondjanak kézzelfogható példát arra, hogy Lébényben
mit fognak látni, reklámanyagon kívül milyen segítséget tudnak biztosítani.
dr. Pető Péter: elmondja, hogy ki lehet építeni egy információs pontot pályázati pénzből,
csatlakozni lehet a szigetközi információs rendszerhez, egységes táblarendszer kerülne
kihelyezésre, szakmai továbbképzéseken vehetnek részt, emellett tematikus kiadványok,
szakmai tanulmányok, nagyobb turisztikai kiállításokon való megjelenés tartoznak bele.
Hozzáteszi, hogy a turizmusban önmagában egy helységet nem lehet eladni, csak akkor ha
valamihez, több élményhez tudja kötni, a TDM-nek pont ez a lényege.
Kiszeli Lajos: megkérdezi, hogy az éves tagdíj ez a 800 ezer Ft körüli összeg.
dr. Pető Péter elmondja, hogy ez maximált összeg, minél több önkormányzat belép, annál
kisebb lehet. Optimális esetben az idegenforgalmi adón kívül kevés befizetés hárul Lébényre,
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ha valaki belép, akkor pedig csökken a már bent lévők tagdíja. A befizetett egyesületi tagdíj
egyúttal pályázati önrészként is szolgál. Ráadásul kiváltja azt a pénzt, amit a település a
Kistérségen belül a turizmusra fordított.
Bujtás László elmondja, hogy továbbra is kétségei vannak, mert előttük van egy másik
turisztikai előterjesztés, ami egy 95%-ban megtérülő állami támogatásról szól. Ennek egyik
pontja szintén az, hogy információs központ valósulna meg, ráadásul csupán 5%-os önrész
mellett.
dr. Pető Péter: megkérdezi, hogy a képviselő úr biztos-e benne, hogy az általa említett
LEADER támogatási forma jövőre is így marad.
Bujtás László elmondja, hogy természetesen semmiben sem lehet biztos.
dr. Pető Péter elmondja, hogy míg a LEADER egészen más típusú turisztikai projektekre tud
pályázni, a saját turisztikai termékeit tudja értékesíteni, addig ez marketinggel foglalkozik, és
50 millió Ft biztosan a térségben marad, nem osztozik nemzetközi partnerrel. A LEADERnek pedig hiába van táblarendszere, önmagában kiadványokat nem bocsát ki, turisztikai
előadásokon önmagában nem szerepel.
Wandraschek Ferenc: Megjegyzi, hogy ha a megszűnő Tourinform irodát átveszik, akkor
tulajdonképpen egy rosszul működő irodát vesznek át és ez tulajdonképpen egy
kényszerpálya.
dr. Pető Péter: Nem, egy 8,5 millió Ft-os költségvetésű közalapítványból egy évi 20 millió
forgalmat lebonyolító nagy marketing szervezet lesz. Amikor a Tourinform irodákat
kitalálták, még nem ilyen volt a turizmus szerkezete. Úgy gondolja, ha a szállodásokat,
éttermeseket érdekli az új szervezet, akkor van benne valami. Egyébként a LEADER
egyesület is be fog lépni. Valóban kényszerpályán vannak, de ezt a kormányzat indította el,
ráadásul a térségben iparfejlesztés nem várható, így a turizmus lehet a kitörési pont.
Kiszeli Lajos: megkérdezi, hogy eddig mi volt az idegenforgalmi adó sorsa és mennyi folyt
be a településen.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: elmondja, ez is az önkormányzat adóbevétele, de csak pár
ezer Ft-ról van szó évente.
Kiszeli Lajos megkérdezi, jól érti-e, hogy ennek az állami támogatással megnövelt összege
lenne a tagdíj, és ha ez nem elég, akkor ki kellene egészíteni 828 620,-Ft-ra, így ez mégiscsak
az önkormányzatot terheli.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: Igen, ez így van.
Kovács Gábor kiegészíti, hogy viszont a civil szervezetek tagdíja csak 20.000 Ft. Nem
tetszik neki benne, hogy a legnagyobb terhet az önkormányzatok viszik el, úgy, hogy a
vendéglátó ipari vállalkozóknak lehet belőle a legtöbb profitjuk, az pedig, hogy az
önkormányzatok mennyit profitálnak, kérdéses.
dr. Németh Andrea megjegyzi, hogy a finanszírozás azért alakul így az önkormányzatok és a
vállalkozók között, mert a pályázati kiírás így szól és ettől nem tudtak eltérni.
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Kovács Gábor az előterjesztett anyagból arra tett volna javaslatot, hogy ne vegyenek részt.
De az elhangzottak fényében már úgy gondolja, hogy az alapításnál érdemes ott lenni, és ha
nem kapják vissza azt a nagyságrendű szolgáltatást, amit befizetnek, akkor ki lehet lépni.
Azzal szeretné kiegészíteni az átvett határozati javaslatot, hogy Lébény személyesen
szerepeljen az egyesület vezetésében, hiszen az nem ugyanaz, mintha más képviselné az
érdekeiket.
dr. Pető Péter: Válaszában elmondja, hogy amennyiben az alakuló közgyűlésen nem olyan
vezetésre tesznek javaslatot, akkor nyilvánvalóan visszavonhatják a tagi nyilatkozatot.
Mosonmagyaróvár pedig garanciát vállal arra, hogy Lébény a lakosságszámának megfelelően
képviseltetve lesz.
Kovács Gábor megjegyzi, nehéz döntés előtt állnak, s döntésre pedig neki kellene javaslatot
tenni. Két variáció van a döntésre, ami egy hosszú távú döntést jelent. Megjegyzi még, hogy
ha ezt a 828 620 Ft-ot visszaszámolja abba, hogy a települést különböző szakmai
kiadványokban jelentetnék meg, akkor ebből nagy kampányt nem lehet csinálni. Viszont ha
ezt a pénzt a TDM keretein belül költik el, és Lébény kellő súllyal szerepel, akkor az
elgondolkoztató. Véleménye szerint a település egy körülbelül 800 ezer Ft-os
marketingköltségből nem tudna úgy megjelenni, hogy annak kellő súlya legyen.
Rum János: Megkérdezi, hogy az egyesületnek lenne egy honlapja is, amin Lébény kellő
súllyal megjelenne.
dr. Pető Péter: Tájékoztat, hogy egy egységes szoftverhálózatot kell átvenni annak, aki belép
ebbe. De megjelenik például a negyedévente megjelenő Itthon turisztikai kiadványban is.
Ezen kívül egy információs film is elkészülne a pályázati pénzből.
Kovács Gábor elmondja, hogy döntéshelyzet van, kéri a képviselőket, fontolják meg, ő mind
a két variációt döntésre teszi fel.
Az előterjesztett anyag szerint haladva először az ,,A” változatot teszi fel szavazásra, aminek
a lényege, hogy a település nem kíván ebben részt venni.
Wandraschek Ferenc javasolja, hogy ezt a kérdést úgy kellene feltenni, hogy akkor értenek
vele egyet, ha a Lébényi önkormányzatot valaki személyesen képviseli az Egyesület
vezetésében.
Kovács Gábor elmondja, hogy ennek majd a ,,B” variációnál lesz szerepe, majd kéri, a
képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzanak.
A képviselő-testület 5 igen és 6 nem szavazat mellett az előterjesztett határozati javaslatot
nem fogadta el.
Kovács Gábor ezt követően a ,,B” változatot teszi fel szavazásra azzal, hogy Lébény
személyesen legyen képviseltetve az egyesület vezetésében.
A képviselő testület 6 igen és 5 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
77/2009. (IX. 17.) határozata:
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Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti,
hogy a Szigetköz Turizmusáért Egyesület Alapszabály tervezetét
megismerte annak rendelkezéseit elfogadja, alapítóként részt kíván
venni az Egyesület megalapításában, azzal, hogy Lébény
Nagyközség Önkormányzata az Egyesület elnökségének tagjai
sorában személyesen képviseltetve legyen.
Az egyesület éves tagdíjának megfizetését vállalja.
Az önkormányzat kéri, hogy az Egyesület rendes tagjainak sorába
vegyék fel, egyben hozzájárul, hogy rendes tagjai között az
Egyesület nyilvántartsa.
A képviselő-testület vállalja, hogy a 2009. évi tagdíjat az egyesület
alakuló ülését követő 10 napon belül legkésőbb 2009. szeptember
30-ig befizeti.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az
Önkormányzatot az Egyesület alakuló ülésén és a későbbiekben
munkája során képviselje.
Felelős: Kovács Gábor polgármester
Határidő: 2009. szeptember 15. illetve folyamatos
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta tájékoztat, hogy a döntés értelmében a további határozati
javaslat, a befizetési kötelezettség megszavaztatására is szükség van.
Kovács Gábor kéri, hogy aki az előterjesztett javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 6 igen és 5 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
78/2009. (IX. 17.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzata vállalja, hogy a Turisztikai
Desztinációs Menedzsment (TDM) Szervezet kiszámítható
működésének biztosítása érdekében a projekt megvalósítás
időtartalmára és a projekt befejezésétől számított 5 éven keresztül
az állami hozzájárulással megnövelt beszedett idegenforgalmi adó
minimum 20 %-át a TDM munkaszervezet turisztikai, fejlesztési és
működési feladatainak ellátására, illetve a TDM munkaszervezet
kötelezően előírt minimális éves szakmai és működési forrásainak
legalább 65 %-át a többi tag önkormányzattal együtt biztosítja
Felelős: Kovács Gábor polgármester
Határidő: 2009. szeptember 30.
Kovács Gábor tájékoztat, hogy az Egyesületbe történő belépéshez szükséges határozatot
azzal a feltétellel fogadta el a testület, hogy Lébény az egyesület vezetésében személyesen is
szerepet kér.
dr. Pető Péter felajánlja Kovács Gábor polgármesternek az egyik elnöki tisztséget az
Egyesület elnökségében.
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3.) a.) A település életében meghatározó szerepet betöltő szervezet bemutatkozása:
Szigetköz-Mosoni-sík Leader Egyesület
b.) „Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 20072013.”programban a „Helyi értékek, mint a vidéki turizmus alapkövei” projekttel való
részvétel.
Előterjesztés:lsd. 2.sz. melléklet.
Kovács Gábor áttérve a következő napirendi pontra, köszönti Susovits Verát és Szilágyi
Dánielt, a LEADER egyesület képviselőit. A napirendi pontot két részre osztották: az első
részben pár szót szeretnének hallani az egyesületről, majd utána térnének át az
együttműködési program megtárgyalására.
Szilágyi Dániel: Bevezetésképpen elmondja, hogy a LEADER lényege a vidékfejlesztés,
konkrétan egy programozási eljárást, vidékfejlesztési mechanizmust jelent, és 1992-ben
kezdték el az Európai Unióban. Magyarország a 2004-es csatlakozásával lépett be a 20002006-os periódusba. Ekkor már alakult itt LEADER akciócsoport, a 2010-2016-os
programozási időszakban pedig az Egyesület az új akciócsoport. Az akciócsoport lényege,
hogy olyan szervezetek alakuljanak, amik három lábon állnak, tagjai civil szervezetek,
önkormányzatok, valamint kis és középvállalkozók, és együtt alkossanak egy helyi
közösséget. A közösségnek önálló jogi személyiséggé kellett válni, ők az egyesületi formát
választották.
A Szigetköz-Mosoni-sík Leader Egyesületnek összesen 34 település a tagja, a Szigetköz és a
Mosoni-sík összes települése benne van. Hivatalosan 107 tagja van, egyharmada
önkormányzat, egyharmada civil szervezet, egyharmada vállalkozás. A LEADER
programozás elve, hogy a pályáztatás alulról történik, alulról határozzák meg azokat az
elveket, kereteket, amelyek keretén belül lehet pályázni.
Ismerteti, hogy az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban, ami szintén egy EU-s
program, a programozás a többi uniós országhoz hasonlóan történik. Négy úgynevezett
tengelye van: a mezőgazdaság támogatása, az alternatív környezetgazdálkodás, a
vidékfejlesztés, ezen belül van négy intézkedéscsoport, ami a falufejlesztéssel, a vidéki
örökség megőrzésével, a mikrovállalkozások támogatásával, valamint a turizmus
fejlesztésével foglalkozik. A negyedik tengely a LEADER, ami viszonylag kis összegű, de
olyan projekteket támogat, amelyek később újra generálják magukat, például a civil
szervezetek programja, de gyakorlatilag bármi lehet.
A turisztikai támogatásokkal kapcsolatban elmondja, hogy az előbbi előadó által említett
megszűnés a nagy, marketing jellegű turisztikai támogatásokat érinti. A LEADER keretén
belül azonban kisebb volumenű, de konkrét célokra lehet pályázni, például ha egy falusi
vendéglátó a konyháját szeretné felújítani.
Ezt követően rátér arra, ami miatt most konkrétan itt vannak. Ez pedig nem más, mint a
magyar-szlovák együttműködési program keretében egy közös pályázat. A LEADER
Egyesület, ugyanis nemcsak pályáztat, hanem a helyi közösség érdekében figyeli az aktuális
pályázati forrásokat a helyi vidékfejlesztési stratégián belül. Keresnek partnereket is, ezen
projekt kapcsán a Felső-Csallóköz Kistérség kereste meg őket, ami a legközelebb eső
szlovákiai kistérség. A HUSK rövidítésű magyar szlovák együttműködési program a régi
Interreg program folytatása, amelynek keretén belül például tükörprojektek valósultak meg.
Jelen esetben a Felső-Csallóközi Kistérség adná be a pályázatot, a LEADER pedig az
úgynevezett Határon Túli Partner lenne.
A képviselőket tájékoztatná röviden arról is, hogy mi lenne a pályázat. Egy 24m 2 alapterületű
nyitott pavilonról, és annak egyik oldalán egy tábláról van szó, rajta információkkal az adott
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térségről, a másik oldalán pedig a konkrét településről, ennek tartalmát közösen határoznák
meg.
Susovits Vera hozzáteszi, hogy ezen kívül még lenne egy infóbox, egy internetes terminál. Itt
egy honlapon egy úgynevezett kamaratúrát szeretnének megjeleníteni, amin az összes olyan
információ rajta lenne, ami az idejövő turistának érdekes lehet. Az ideérkező turista látná a
honlapon, hogy hol van, a környékben milyen nevezetességeket tud megnézni, milyen
eseményeken tud részt venni. Minden olyan helyi jellegű dolog, amit az adott település
szeretne megmutatni, benne lenne, ezen kívül pedig a Szigetköz, valamint a Mosoni sík
összes látnivalóját, szolgáltatóját fel lehetne fűzni erre.
Kovács Gábor felhívja a figyelmet, hogy most van lehetőség kérdezni az előadóktól.
Hozzáteszi, hogy a projektre fordított költségek összegét a mellékelt előterjesztés tartalmazza.
Ennek 95 %-át várhatóan egy év elteltével visszakapja a település. Az lenne a kérdése, hogy
ha Lébény rendelkezésre bocsátja ezt az összeget, akkor van-e rá garancia, hogy a projekt
végig fog futni, és visszakapja a 95 %-ot.
Szilágyi Dániel: elmondja, hogy a Csallóközben 17, nálunk 14 település van benne. Most
lenne szükség támogató határozatra, a pályázat egy körös, eredményhirdetés legkorábban
decemberben várható. A beruházás tavasszal kezdődne, addig nem kell fizetni sem.
Az infóboxról elmondottakat még annyival egészítené ki, hogy nem honlap lenne, hanem egy
portál egy jó keresőrendszerrel ellátva. A pavilon elsősorban kerékpárosok számára készül, és
akkora lesz, hogy adott esetben egy 15 fős csoport is be tud oda menni, betenni a kerékpárját,
és a portálon mondjuk kerékpárszerelőt keresni, ha épp arra van szüksége. A nyitóoldal
Lébény lesz, először a lébényi látványosságokat, szolgáltatókat hozza fel.
Kiszeli Lajos megkérdezi, milyen magyarországi települések jelezték eddig részvételi
szándékukat.
Szilágyi Dániel: például Dunakiliti, Kimle, Győrújfalu, Győrladamér, Halászi, Jánossomorja.
Susovits Vera hozzáteszi, hogy négy nyelvű brossúra és CD is kiadásra kerülne.
Szilágyi Dániel kiegészíti, hogy a pályázati pénzből úgynevezett mintaprojekteket, kulturális
jellegű programokat is szeretnének megvalósítani, amelyek nagy turisztikai vonzerővel
rendelkeznének és évenként ismétlődnének. Példaként említi a tejfalui úgynevezett ,,dőrejárást”, ami egy farsangi népszokás, de például a lébényi Szent Jakab napi zarándokok
megérkezése is ilyen lehetne.
Egyéb kérdés nem hangzott el.
Kovács Gábor: kéri, hogy aki a programhoz való csatlakozással egyetért, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
79/2009. (IX. 17.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy
határozott, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Szlovák
10

Köztársaság Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztériuma által
meghirdetett
„Magyarország-Szlovákia
Határon
Átnyúló
Együttműködési Program 2007-2013” programban, a „Helyi
értékek, mint a vidéki turizmus alapkövei” projekttel részt vesz, a
projektben a Szigetköz –Mosoni-sík Leader Egyesület a Határon
túli Partner.
A pályázati felhívásban közölt feltételeket a Képviselőtestület
megismerte és elfogadja.
A pályázat célja: A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2007-2013” programban, a „Helyi
értékek, mint a vidéki turizmus alapkövei projekt keretén belül
információs sziget, információs tábla és információs port
kialakítása.
A fejlesztés megvalósulási helye (pontos cím, helyrajzi szám):
9155 Lébény, Fő út 80., hrsz.: belterület 1533 hrsz.
A fejlesztés forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás
Hitel
Egyéb forrás
Támogatásból igényelt összeg
Összesen

Összeg (EUR)
960,3714

18247,0571
19207,4285

A testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a finanszírozásra
szánt összeget bocsássa a Szigetköz –Mosoni-sík Leader Egyesület
rendelkezésére, és egyben felkérje a pályázat lebonyolítására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
4.) Háziorvosok tájékoztatója a település egészségügyi helyzetéről
Előterjesztés: lsd. 3. sz. melléklet
Kovács Gábor megkérdezi a háziorvosokat, hogy kívánnak-e az írásban ,ár eljutatott
beszámolójukhoz szóbeli kiegészítést tenni.
dr. Kiszelka Judit: Elmondja, hogy részletekbe nem kíván bocsátkozni, mert a munkájuk
alapvonala, a gyógyítás, a szűrés évtizedek óta nem változik. Felhívja a figyelmet a
kábeltévében is közzétett felhívásukra, miszerint azok is, akik egészségesnek érzik magukat,
évente egyszer jelenjenek meg a háziorvosuknál állapotfelmérésre és szűrésre a rejtett
betegségek felderítése érdekében. A másik oldala ennek az, hogy egy nemrégiben hatályba
lépett kormányrendelet is előírja a megjelenési kötelezettségek, ellenkező esetben az OEP úgy
veszi, hogy a háziorvosok jogtalanul veszik fel a kártyapénzt azon betegek után, akik több
mint két éve nem voltak náluk, tehát ilyen módon pénzelvonással sújtaná őket.
11

A másik fontos dolog, hogy előreláthatólag november 1-jétől a mosonmagyaróvári központi
orvosi ügyelet elköltözik egy újabb telephelyre, ami előnyösebb lesz a lébényiek számára,
mert a kórház mellett lévő utcába, a Csaba utcába költöznek. Erről majd lesz felhívás a
kábeltévében is.
A harmadik, mindenkit érintő dolog a rendelő felújítás: ők a maguk részéről készen állnak,
hogy ez zökkenőmentesen lebonyolításra kerüljön, időben elkezdték az előkészületeket az
elköltözéshez.
Kovács Gábor megkérdezi a képviselőket, van-e kérdésük a háziorvosokhoz.
Bujtás László: Megkérdezi, hogy a kormányzat által az egészségügyből kivont pénzek
mennyire fogják ezen a szinten a betegellátást érinteni.
dr. Kiszelka Judit: Elmondja, hogy a várakozólisták bizonyára nőni fognak, de véleménye
szerint az elvonás a betegellátás rovására nem mehet. De részleteket nem tud, és csak reméli,
hogy nem lesz rosszabb.
Kovács Gábor a lakosság megnyugtatása céljából elmondja, hogy amint a rendelő felújítással
kapcsolatosan konkrét időpont van, akkor akár a kábeltévében egy felvett riportműsor
formájában minden információt megadnak a lakosságnak. Erre azért van szükség, mert amint
a felújítás megkezdődik, lesznek technikai jellegű változások. Ezt indítványozza a doktornők
felé. Most a képviselők és a nézők tájékoztatásra elmondja, hogy pontos dátumot még nem
tud mondani a munkálatok kezdetére, jelenleg a közbeszerzési eljárás folyik. Mivel most tél
közeledik, elképzelhető, hogy a munkálatok csak jövő tavasszal kezdődnek meg.
Amennyiben nincs további kérdés, szeretné megköszönni a doktornőknek a beszámolót,
további erőt és kitartást kíván a munkájukhoz, és megköszöni, hogy megjelentek az ülésen.
5.) a.) Tájékoztatás az Önkormányzat 2009. évi I. félévi gazdálkodásának helyzetéről
b.) Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
Előterjesztés: lsd. 4.sz. melléklet
Kovács Gábor tájékoztatásképp elmondja, hogy június végén az önkormányzat kötelező
jelleggel elkészíti az első féléves beszámolóját, ezt a testület általi elfogadás után továbbítja
az illetékes állami szervek felé. A beszámolót a Pénzügyi Bizottság az ülést megelőzően
megtárgyalta.
Megkérdezi Tolnai Henriette pénzügyi főtanácsost kíván-e hozzá szóbeli kiegészítést tenni.
Tolnai Henriette nem kíván.
Kovács Gábor felkéri Dömsödi Józsefet, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság álláspontját.
Dömsödi József elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a beszámolót, a bevételek
és a kiadások a várakozásoknak megfelelően teljesültek, ezért a beszámolót és 2009. évi
költségvetés 2. féléves módosítását elfogadásra javasolja.
Kovács Gábor a lakosság tájékoztatása céljából néhány mondatot szeretne mondani a
költségvetés alakulásáról. Dacára a gazdasági válságnak, véleménye szerint a költségvetés
nem alakul rosszul. A kiadások oldalon ugyan még nem teljesítették az előirányzottak felét, a
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bevételek pedig 43%-on állnak, de hozzáteszi azt, hogy az adófizetés nem a naptári évhez
igazodik.
Megkérdezi képviselőtársait, hogy van-e kérdésük ezzel kapcsolatban.
Kérdés hiányában szavazásra teszi fel az önkormányzat 2009. évi I. féléves gazdálkodásának
helyzetéről szóló beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
80/2009. (IX. 17.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az
önkormányzat 2009. évi I. féléves gazdálkodásának helyzetéről
szóló beszámolót elfogadja.
Kovács Gábor ezt követően szavazásra teszi fel az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
szóló rendeletének módosítását.
A képviselő testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet, ezzel
megalkotta Lébény Nagyközség Önkormányzatának 9/2009. (IX.17.) rendeletét az
önkormányzat 2009. évi költségvetés módosításáról. Lsd. 5. sz. melléklet
6.) A Lébényi Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási és Német
Nemzetiségi Nyelvet Oktató Intézmény Pedagógiai Programja, Intézményi
Minőségirányítási Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Házirendje
Előterjesztés: lsd. 6. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót Sárvári István intézményvezetőnek.
Sárvári István: Köszönt mindenkit. Elmondja, hogy a módosítás az intézmény négy fontos
alapdokumentumát érinti. Ezen dokumentumok megújítására egyrészt jogszabályváltozások
miatt, másrészt az intézményi társulás megalakulásából adódóan volt szükség. Hozzáteszi,
hogy az egységes pedagógiai program módosítása elég bonyolult folyamat volt, ezért
szakértőket vontak be ebbe a munkába, a Közoktatási Szakértők Nyugat-dunántúli Regionális
Egyesületének, valamint a Megyei Pedagógiai Intézetnek a szakértőit. A módosításról
szakvélemény is készült, ismerteti ennek összegzését.
A másik dokumentum az Intézményi Minőségirányítási Program, ennek lényegét az
előterjesztésben összegezte. Lényegi változás, ami a fenntartó vagy a diákok, szülők életében
változást okozna, nem történt.
Az SZMSZ is megújításra került, itt külön részeket kellett beiktatni, amik a Bezi tagiskolára
és óvodára vonatkoznak, hiszen a korábban ott kialakult gyakorlatot, például a nyitva tartást
illetően nem akarták megváltoztatni.
A Házirendet is egységes szerkezetbe kellett foglalni. Az egységes szerkezet a bevezető
részben jelenik meg, a tanulókra szülőkre vonatkozó részek ezen dokumentumnak
tulajdonképpen a mellékletében vannak.
A dokumentumok engedélyezéséhez szükséges jogszabályban előírt eljárásokat lefolytatták,
megtárgyalta az Oktatási és Kulturális Bizottság is, akik szintén elfogadásra javasolják a
testületnek.
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Hozzáteszi, hogy mindegyikről külön-külön kell szavazni, majd kéri a képviselők
támogatását.
Kovács Gábor megkérdezi, van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Amennyiben nincs
úgy az előterjesztés szerinti sorrendben szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat, kéri a
képviselőket, hogy egyetértésüket kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
81/2009. (IX. 17.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Lébényi Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási és
Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató Intézmény Pedagógiai
Programját jóváhagyja.
Felelős: Sárvári István igazgató
Határidő: folyamatos
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
82/2009. (IX. 17.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Lébényi Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási és
Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató Intézmény Intézményi
Minőségirányítási Programját jóváhagyja.
Felelős: Sárvári István igazgató
Határidő: folyamatos
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
83/2009. (IX. 17.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Lébényi Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási és
Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató Intézmény Szervezeti és
Működési Szabályzatát jóváhagyja.
Felelős: Sárvári István igazgató
Határidő: folyamatos
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
84/2009. (IX. 17.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Lébényi Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási és
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Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató Intézmény Házirendjét
jóváhagyja.
Felelős: Sárvári István igazgató
Határidő: folyamatos
Kovács Gábor tájékoztat, hogy az elfogadással törvényi kötelezettségnek tettek eleget, hiszen
ezeket a dokumentumokat a testületnek, mint az iskola fenntartójának jóvá kell hagyni.

7.) A Mosonmagyaróvári Nagytérségi
Okiratának módosítása
Előterjesztés: lsd. 7.sz melléklet

Hulladékgazdálkodási

Társulás

Alapító

Kovács Gábor elmondja, hogy a Hulladékgazdálkodási Társulás témájával már legalább
három alkalommal találkozott a testület. Az előkészítése 2005-ben kezdődött, a lényege az,
hogy az uniós csatlakozás után a szemét elhelyezését szigorú szabályok befolyásolják, ennek
folytán a lébényi szeméttelepet is be kellett zárni. Létrehoztak Jánossomorja határában egy
hulladéklerakó és feldolgozó telepet, ez javában működik. A jövőben pedig még szigorúbb
szabályok fognak a hulladék elhelyezésre vonatkozni, valószínű, hogy 2018-2020-ra
hulladékégetőt is kell majd építeni a térségben.
Az előző ciklus idején olyan pályázati konstrukció került kiírásra, hogy a beruházásnak 10 %át kell az önkormányzatoknak önerőként hozzátenni, a többihez uniós pénzeket ígértek. Ez a
támogatás azonban 70 %-ra zsugorodott. a 30 %-os önrész pedig Lébény esetében
40.560.000,-Ft-ot jelent. Mosonmagyaróváron egy külön szakmai csapat dolgozott rajta és
talált egy megoldást. Ennek lényege egy kötvénykibocsátás, ami az önrészek 2/3-át fedezi, és
a maradék 1/3-ot kell csak készpénzben állni az önkormányzatoknak.
A beruházás nagyságáról elmondja, hogy az egész projekt hozzávetőlegesen 5 milliárd Ft,
ebből 1,5 milliárdot kell az önkormányzatoknak kigazdálkodni, azzal, hogy ennek a harmada
az, amit készpénzben kell betenni. Így Lébényre 13.520.000,-Ft jut. Lehetséges, hogy
célirányos hitelfelvételre lesz szükség, de a hulladékdíjban a lakosság is részt vállal belőle.
Véleménye szerint sok variáció nincsen, mert ha ezt nem fogadják el, akkor 3-5 év múlva nem
vagy csak nagyon drágán tudják elhelyezni Lébény szemetét. Az előterjesztett anyagban
három határozati javaslat van: az egyik, hogy a megváltozott előírások miatt módosítani
kellett az alapító okiratot és ennek aláírására a polgármestert felhatalmazza a testület, a másik
a kötvénykibocsátást, a harmadik pedig a 13.520.000,.-Ft rendelkezésre bocsátását
tartalmazza.
Megkérdezi, van-e kérdés.
Rum János: Megkérdezi, nincs-e lehetőség ezt valahogy mérsékelni.
Kovács Gábor úgy gondolja, kicsi az esély arra, hogy az önrész a teljes beruházás
költségének 10 %-a alá menjen.
Sólyom Gábor megkérdezi, mi történik, ha a kötvénykibocsátás nem jön be, és a kötvények
kifizetéséért is helyt kell állni.
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dr. Lascikné dr. Bozi Sarolta elmondja, hogy nagy valószínűséggel nem fog sor kerülni arra,
hogy a kezességvállalást be kelljen váltani, de erre nem tudnak garanciát vállalni. A
kezességvállalás nélkül azonban nem működik a projekt.
Kovács Gábor hozzáteszi, a bank részéről kötelező, hogy kezességvállalás legyen a kötvény
értékében, ha ezt nem teszik meg, akkor nincs kötvény sem.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta hozzáteszi, a probléma az, hogy a szemétszállítást végző
társaság nem önkormányzati társaság, és nem lehet olyan feltételt szabni neki, hogy
finanszírozza meg a saját erőt és annak fejében ő lesz a szolgáltató. Győr például kedvezőbb
helyzetben van, mert 100 %-os önkormányzati tulajdonú cég végzi a hulladékszállítást és
bonyolítja le a pályáztatást. A mi térségünkben nem ez a helyzet.
Pálinger Béla: hozzáteszi, hogy amikor lehetőség lett volna váltani a másik szolgáltatóra, a
Komszolra, mégsem váltottak.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: úgy tudja, hogy a jelenlegi szolgáltatónak nem rosszak a
szemétdíjai, a másik szolgáltató drágább.
Kovács Gábor egyéb kérdés híján szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat, kéri, hogy
először az alapító okirat módosításáról, majd a kezességvállalásról, végül az önrész
biztosításáról szavazzanak, egyetértésüket kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
85/2009. (IX. 17.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi
CV. törvény rendelkezéseinek értelmében hozzájárul a
Mosonmagyaróvári
Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosításaihoz.
Felhatalmazza a polgármestert a módosított Alapító Okirat
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2009. szeptember 22.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
86/2009. (IX. 17.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzata készfizető kezességet vállal a
Mosonmagyaróvár
Nagytérségi
Önkormányzati
Hulladékgazdálkodási Társulás által kibocsátandó 1.500.000.000 Ft
értékű kötvénynek az önkormányzatra eső 40.560.000,- Forint
kötvénytartozás megfizetésére (az 1. mellékeltben megadott
kezességvállalási összeg). Felhatalmazza a polgármestert a
kezességvállalási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
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Határidő: 2009. október 15.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
87/2009. (IX. 17.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzata 2010. évi költségvetésében
vállalja a Mosonmagyaróvár Nagytérségi Önkormányzati
Hulladékgazdálkodási Társulás részére megfizetendő 500.000.000
Ft értékű önerő hozzájárulás önkormányzatra eső 13.520.000,Forint megfizetését (az 1. mellékletben megadott önerő fizetés
összege).
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. január 31.

8.) Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztés: lsd. 8-9.sz.melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a képviselőkhöz eljuttatták a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót. Ahhoz, hogy az elmúlt három hónap eseményeit ne kelljen
tételesen felsorolnia, ezt írásban tette meg, ez szintén kiosztásra került a képviselőknek. Az
eltelt események közül kettőt szeretne kiemelni.
Az egyik egy régi óhaj, a tölgyerdőben el tudták kezdeni egy tanösvény kialakítását, három
táblával, szemétgyűjtő kosarakkal és pihenővel. Mindezt sikerült úgy megvalósítani, hogy ez
az önkormányzatnak semmibe nem került, egyúttal köszönetet mond Élő Józsefnek, akinek az
egyik ügyfél cége vállalta fel ennek az anyagi részét. Köszönetet mond Sipos Tibornak is, aki
az év elején egy másik alapból is megpályázta a tanösvényt. A pályázat sajnos nem nyert, de
annak folytán az összes szakhatósági engedély rendelkezésre állt. A tanösvényt szeretnék
folytatni, hasonló jólelkű támogatókat várnak. Felhívja a figyelmet, hogy a táblákat meg kell
védeni, vigyázni kell rájuk. Megjegyzi, elkeserítő, hogy milyen szemét van a környékén.
Egy felhívással él: kéri a lakosságot és a képviselőket, hogy szeptember 26-án találkozzanak
ott, és közösen takarítsák ki ezt a szakaszt, ebben segít a Rekultív Kft. is zsákokkal, a
vadásztársaság pedig a résztvevőknek egy pörkölttel kedveskedik.
A másik, amit kiemel a beszámolójából a mezőgazdasági vállalkozók régi óhaja: lassan
befejeződik a ,,Friki-út” felújítása: a két oldalához vízelvezető árkot alakítottak ki, rendbe
tették a felületét, és a felszíne murvás zárást kapott. Úgy véli, példaértékű ez a beruházás is,
mert rendbe tettek egy mezőgazdasági utat, amit már régóta akarnak, és sokan használnak.
Egyúttal kér mindenkit, különösen a vadászokat és a mezőgazdasági vállalkozókat, hogy
vigyázzanak erre az útra. Ha ez sikerül, folytatni fogják a hasonló utak felújítását.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
88/2009. (IX. 17.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármester két ülés között történt legfontosabb
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eseményekről és a lejárt határidejű
végrehajtásáról szóló beszámolóját elfogadja.

határozatok

9.) Egyéb döntést igénylő ügyek
a) Sipos Tibor bejelentése
Sipos Tibor: Tájékoztat, hogy a tölgyerdőben engedélyt kaptak a Kisalföldi Erdőgazdaság
Zrt-től úgynevezett egészségügyi gyérítésre. A lábon száradt egyedeket és az idegen honos
fafajokat fogják kivágni. Kéri a lakosságot, hogy ha észreveszik, hogy nem az engedélynek
megfelelően végzik ezt a munkát, akkor jelezzék, a fák egyébként csak keréken szállíthatók.
A munka októbertől kezdődik.
Wandraschek Ferenc megkérdezi, hogy az így kitermelt fának mi lesz a sorsa, mert esetleg a
községben az arra rászorulóknak lehetne juttatni belőle.
Sipos Tibor: elmondja, hogy ez az Erdőgazdaság döntésén múlik. Nagy valószínűség szerint
helyben fogják eladni, és nem nagy mennyiségről van szó.
Bujtás László: feltételezi, hogy az utak tönkre fognak menni a járművektől, érdeklődik, hogy
ki fogja helyreállítani.
Sipos Tibor: akik végzik ezt a munkát, azoknak kell.
Kovács Gábor: Kéri, hogy ezt írásban garantáltassák az engedély kiadásakor.
Sipos Tibor: Elmondja, hogy az engedély már megvan, és ez az előírás szerepel benne.
b) A lébényi 233/1 és 234 hrsz-ú (Szedres) ingatlanok értékesítésre való kijelölése
Előterjesztés lsd. 10. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőnek.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: Elmondja, hogy több ingatlannal kapcsolatos javaslat került
a képviselőknek eljutatott anyagba. Az első ezek közül az úgynevezett Szedres, amelynek a
korábbi testületi döntés értelmében megtörtént az értékbecslése. Az értékbecslő
megállapította, hogy Lébényben a telkek bruttó 2800-3500 Ft/m 2 áron kelnek el. A érintett
ingatlan értékét viszont csökkenti a mély fekvése, a közművesítettség hiánya és az, hogy 6
darab nagy telekből áll, ezért a forgalmi értékét alacsonyabban, bruttó 2500 Ft/m 2 áron
állapította meg, ez a teljes területet figyelembe véve bruttó 18 370 000,- Ft-ot jelent. A
határozati javaslat is ezen az áron és nyilvános pályázat keretében javasolja értékesíteni az
ingatlant. Kéri a képviselő-testület döntését.
Kovács Gábor javasolja ennek elfogadását és szavazásra teszi fel a kérdést.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
89/2009. (IX. 17.) határozata:
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Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
lébényi 233/1 és 234 hrsz-ú (Szedres) ingatlanokat értékesítésre
kijelöli.
Az értékesítés minimum ára, a két ingatlanra együtt, bruttó 18
370 000 Ft, azaz tizennyolcmillió- háromszázhetvenezer forint.
A képviselő-testület elrendeli az értékesítésre vonatkozó felhívás
megyei napilapban való közzétételét.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
adásvételi szerződés részleteiről megállapodjon, és a szerződést
megkösse.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2009. december 31.
c) A Faiskola u. és a lébényi 1239/1 hrsz-ú ingatlan területrendezése
Előterjesztés: lsd. 11. sz. melléklet
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta elmondja, hogy az előterjesztés egy területrendezést is takar,
de a megkeresés egy magántulajdonostól érkezett. Az előterjesztéshez csatolt vázrajzból jól
látható, hogy a Sarló-köz egy része beékelődik két magántulajdonú telek közé, amelyek
tulajdonosa ugyanaz a személy, aki szeretné ezt a beékelődő területet megvásárolni. A
rendezési terv a Sarló-közt, mint önálló helyrajzi számú ingatlant megszüntetné és a Faiskola
utca helyrajzi számával vonná össze. A beékelődő terület mérete 172 m2. Az ár
meghatározásánál az előző értékbecslés eredményét vették alapul, de figyelembe kell venni,
hogy nem önálló ingatlan, hanem csak a két szomszédos ingatlan tulajdonosának érték, tehát
csak neki lehet eladni, ezért a 2500 Ft/m2 forgalmi érték felét javasolja megállapítani. Kéri a
képviselő-testületet, hogy vitassa meg, majd szavazzon róla.
Kovács Gábor hozzáteszi, hogy ezáltal a Faiskola utca képe normalizálódna és Faiskola utca
néven szerepelne.
Bujtás László megkérdezi, hogy a Sarló-köz elnevezésnek nincs-e valami hagyománya, vagy
csak az alakja miatt kapta a nevét.
Kiszeli Lajos: Elmondja, hogy csak az alakja miatt hívják így.
Kovács Gábor javasolja a határozat elfogadást, kéri, hogy egyetértésüket kézfeltartással
jelezzék.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
90/2009. (IX. 17.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Mosonmagyaróvári Körzeti Földhivatal záradékával ellátott Léb2/2009. számú változási vázrajz szerint a lébényi 1238, 1239/1,
1246/1 és az 1247 hrsz-ú ingatlanokat érintő területrendezés
eredményeként 172 m2 területet értékesítésre kijelöl.
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Az értékesítés minimum ára, tekintettel arra, hogy a terület
önállóan nem beépíthető, forgalomképessége korlátozott, bruttó
1250,- Ft/m2.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
adásvételi szerződés részleteiről megállapodjon, és a szerződést
megkösse.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2009. december 31.
d.) A Fűzfa-köz kialakítása, területátadások
Előterjesztés: lsd. 12. sz. melléklet
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta elmondja, hogy a Fűzfa-köz a rendezési tervben szélesebb
területen szerepel, mint a jelenlegi. A tulajdonosokkal történő előzetes egyeztetés után
megosztási vázrajzot készítettek, ebből kiderül, hogy összesen 657 m 2 területtel növekedne a
Fűzfa-köz területe a rendezési tervben szereplő állapot szerint, az érintett tulajdonosoké pedig
összesen ennyivel csökkenne. A tulajdonosok ezt a rész térítésmentesen átadnák az
önkormányzatnak, azzal, hogy ahol kell, ott a kerítés áthelyezésének költségeit az
önkormányzat vállalja. Az önkormányzatnak egyértelmű érdeke, hogy ez az állapot a
későbbiekben megvalósuljon, mert csak így lehet a közben bármilyen, az úttal kapcsolatos
beruházást végrehajtani.
Kovács Gábor kéri, hogy a ki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
91/2009. (IX. 17.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
egyetért a Fűzfa köz rendezésével, a hatályos Rendezési Terv
szerinti közterület kialakításával.
A Képviselő-testület a magántulajdonban lévő telkek
tulajdonosai által a Mosonmagyaróvári Körzeti Földhivatal
záradékával ellátott Léb-5/2009. számú változási vázrajz alapján
térítésmentesen átadandó területek tulajdonát elfogadja.
A telekhatár változás miatt esetlegesen szükségessé váló
műtárgyak, kerítések áthelyezésének költségei (az eredetivel
azonos műszaki tartalommal) az önkormányzatot terhelik.
Az önkormányzat a Fűzfa köz rendezési terv szerint
megvalósítására (az út kialakítására) nem vállal kötelezettséget.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a
polgármester családját érintő megállapodás esetében az
alpolgármestert, hogy a megállapodásokat a tulajdonosokkal
kösse meg.
Felelős: polgármester, alpolgármester
Határidő: 2009. december 31.
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e.) Az önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolójáról szóló 6/2009. (IV. 24.) számú
rendelet módosítása
Előterjesztés lsd. 13. sz. melléklet
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta ismerteti, hogy erre a rendeletmódosításra a képviselő-testület
előbbi pozitív döntései miatt van szükség. Az anyag az ülést megelőzően kiosztásra került. Az
előterjesztett jogügyletek folytán közterületekben történik változás, a közterületek pedig az
önkormányzat forgalomképtelen vagyona között szerepelnek az önkormányzat éves
beszámolója mellékletének részét képező ingatlan-kataszterben. Ezeket a változásokat most át
kell vezetni a rendeleten.
Kovács Gábor kéri a testületet, hogy ezt a rendeletet is fogadja el.
A képviselő testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet, ezzel
megalkotta Lébény Nagyközség Önkormányzatának 10/2009. (IX.17.) rendeletét az
önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolójáról szóló 6/2009. (IV. 24.) számú rendelet
módosításáról. Lsd. 14. sz. melléklet
f) A Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása (a Mosonmagyaróvári Egyesített Szociális Intézmény és a Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgáltató Központ társulási fenntartásba való átvétele)
Határozati javaslat lsd. 15. sz. melléklet
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta elmondja, hogy megkeresés érkezett a Kistérségtől:
módosítani kell a Társulási Megállapodást, mert a Mosonmagyaróvári Egyesített Szociális
Intézmény és a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ működtetését a Kistérség
fogja átvenni a várostól, és ezen intézmények tevékenységeit be kell tenni a Megállapodásba,
még akkor is, ha az önkormányzatok felé konkrétan ilyen feladatot nem is lát el. A
módosításnak semmilyen pénzügyi hatása nincsen és semmilyen feladatot nem ró az
önkormányzatra. Azért kell már most dönteni, hogy a kistérség a novemberi normatíva
felméréskor az ehhez szükséges igényt be tudja jelenteni.
Kovács Gábor szavazást rendel el a kérdésben.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
92/2009. (IX. 17.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy a Mosonmagyaróvári Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása 7/d, 7/e és 8.
pontjai
2010.01.01-i
hatállyal
kiegészüljenek
az
alábbiakkal:
7/d Szociális és gyermekjóléti szakosított, intézményi
ellátás:
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás:
-Gyermekek átmeneti gondozása és családi napközi ellátás
Szolgáltató: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgáltató Központ; Mosonmagyaróvár
-Időskorúak átmeneti ellátása
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Szolgáltató: Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény;
Mosonmagyaróvár
-Hajléktalanok átmeneti ellátása
Szolgáltató: Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény;
Mosonmagyaróvár
Ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátás:
-Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása
Szolgáltató: Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény;
Mosonmagyaróvár
-Időskorúak emelt színvonalú bentlakásos ellátása
Szolgáltató: Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény;
Mosonmagyaróvár
7/e Szociális alapszolgáltatás és gyermekjóléti ellátás:
-Szociális étkeztetés
Szolgáltató: Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény,
Mosonmagyaróvár
-Időskorúak nappali ellátása
Szolgáltató: Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény;
Mosonmagyaróvár
-Fogyatékos és demens személyek nappali ellátása
Szolgáltató: Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény;
Mosonmagyaróvár
-Hajléktalanok nappali ellátása
Szolgáltató: Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény;
Mosonmagyaróvár
8./ A tagok által a társulásra átruházott feladatok,
hatáskörök
2010. január 1-től a Kistérségi Egyesített Szociális
Intézmény és a Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgáltató Központ fenntartója a Mosonmagyaróvári
Többcélú Kistérségi Társulás, irányító szerve a
Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
határozatról a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi
Társulást értesítse.
Felelős: Kovács Gábor polgármester
Határidő: 2009. október 1.
g.) Az autóbusz öböl megvalósításához szükséges 5 oldalú megállapodás jóváhagyása
Előterjesztés: lsd. 16. sz. melléklet
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta elmondja, hogy az előterjesztés egy korábbi pályázattal
kapcsolatos. A buszöböl kialakításra pályázatot nyertek, a probléma csak az, hogy a
beruházások nem önkormányzati, hanem állami területen valósulnának meg, a közbeszerzési
eljárás kiírásához pedig rendezni kell az önkormányzati beruházás és az állami tulajdon
közötti kapcsolatot. Ezt olyan módon lehet, hogy a beruházás megvalósítását követően az
önkormányzatok térítésmentesen átadják az államnak ezt a felépítményt, úgy, hogy a
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fenntartási kötelezettség az önkormányzatoknál marad. Ezt tartalmazza az előzetesen
kiküldött megállapodás tervezet.
Kovács Gábor kéri, hogy ezt a testület szavazza meg.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
93/2009. (IX. 17.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési
Programok Irányító Hatósága, a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ, a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen
Működő Részvénytársaság, a Magyar Állam nevében a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és az önkormányzat között az Új
Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat- dunántúli Operatív
Program támogatási rendszeréhez benyújtott és elnyert NYDOP3.2.1/B-2008-0020 azonosító számú pályázat (autóbusz öböl)
megvalósításához szükséges megállapodást jóváhagyja. A
megállapodás értelmében az állam nevében eljáró szervezetek
lehetőséget biztosítanak az önkormányzati kedvezményezettek
részére a műszakilag átvett beruházás állami tulajdonon
megvalósult értéknövelő beruházásként, a kizárólagos tulajdonos
(Magyar Állam) részére térítésmentesen történő átadására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2009. szeptember 22.
h) Lébény településrendezési tervmódosításhoz szükséges településfejlesztési döntés
Előterjesztés: lsd. 17. sz. melléklet
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta ismerteti, hogy a volt KERTÖVÁLL területén a területet
hasznosítani kívánó tulajdonos indítványozta a területre vonatkozó szabályozás módosítását.
A jelenlegi szabályozás ugyanis nem teszi lehetővé, hogy kertészetként hasznosítsa azt. Az
érintett területek jelenleg Gksz (kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági) terület felhasználású
területként szerepelnek, az önkormányzat a terület Kkert különleges kertészet övezeti
besorolásával tudná támogatni a beruházási szándékot. Ehhez a településszerkezeti terv, a
szabályozási terv és a HÉSZ vonatkozó előírásainak módosítása szükséges. Ezen módosítások
költségeit külön megállapodás alapján a beruházó cég viselné. A településrendezési
tervmódosításhoz településfejlesztési döntés szükséges, kéri a képviselőket, hogy támogassák
azt.
Kovács Gábor szavazásra teszi fel az előterjesztett határozat-tervezetet.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
94/2009. (IX. 17.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a község rendezési tervének felülvizsgálata során a
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módosítani kívánt területet, a módosítás okát, célját, a
fejlesztési terület hasznosítási módját az alábbiak szerint
határozza meg:
A településen a gazdasági területfejlesztés helye:
Hely: a külterületi 0572/1, 0572/2, 0572/3, 0572/4 hrsz-ú
területek.
Változtatás: a jelenlegi Gksz (kereskedelmi, szolgáltató,
gazdasági) terület felhasználású terület helyett a
továbbiakban Kkert – különleges kertészet - övezet
besorolást kap.
Ok: tulajdonos változást követően az új tulajdonos a
területet kertészetként kívánja hasznosítani, ezzel új
munkahelyeket teremt.
Feladat: a településszerkezeti terv módosítása, szabályozási
terv módosítása, a HÉSZ vonatkozó előírásainak
módosítása.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. április 30.
i.) IKSZT támogatási kérelem benyújtása
Előterjesztés: lsd. 18. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a Közösség Ház felújítására benyújtott pályázatról már
korábbi testületi üléseken is esett szó. Első körben a Közösségi Ház elnyerte a jogot, hogy
használja az IKSZT, Integrált Közösségi Szolgáltató Tér címet. A következő lépés, hogy a
cím birtokában már lehetőség nyílik támogatási kérelem benyújtására. Ehhez kéri a testület
támogatását.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
95/2009. (IX. 17.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az
IKSZT (Integrált Közösségi Szolgáltató Tér) címbirtokosság
elnyerését követően - a szolgáltatásfejlesztés szükségessége miatt
- támogatja az IKSZT infrastrukturális felújítását és az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki
gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és
működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről
szóló 112/2009.(VIII.29.) FVM rendeletben meghirdetett
támogatási kérelem benyújtását.
Felelős: polgármester
Határidő: 2009. október 15.
j) Közérdekű kérdések, bejelentések
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Kovács Gábor kéri a képviselőket, hogy a zárt ülést megelőzően tegyék meg közérdekű
bejelenteni valójukat.
Wandraschek Ferenc: Felhívással él a lakosság felé: szeptember 29-én a gimnázium előtt
gyülekeznek és egy túrára indulnak, amelyre az iskoláscsoportokon kívül is szeretettel várnak
mindenkit. A túrán Sipos Tibor, Németh Árpád és Holzinger István segítségével megismernék
a Hanság élővilágát.
Bujtás László: megkérdezi, hogy a Széles-úton látható turistajelek már a Szent Márk út jeleie.
Kovács Gábor: Igen, bár a hivatalos bejelentés még nem érkezett meg, de a faluban is már
több új jelzés van. Az út egyébként Dél-Magyarországról indul, a Csallóközbe is átvezet.
Bujtás László megjegyzi, jó lenne erről tájékoztató tábla is a Templom-téren.
Kovács Gábor hozzáteszi, hogy nemrégiben a Megyei Önkormányzattól is érkezett egy
megkeresés, akik kerékpáros túra utakat szőnének egybe, ebbe bevennék Lébényt is, és
hasonló táblát szeretnének elhelyezni kb. 30 ezer Ft-os önrészért. Megjegyzi még, hogy
hamarosan össze kell hívni az Oktatási és Kulturális Bizottságot is, mert több ilyen téma van.
Kovács Gábor a nyílt ülést 20:25 perckor bezárja.
Az ülés ezt követően zárt üléssel folytatódott.

K.m.f.

Kovács Gábor
polgármester

dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta
jegyző

Rum János
jegyzőkönyv-hitelesítő

Sólyom Gábor
jegyzőkönyv-hitelesítő
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