Jegyzőkönyv

Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 16-án
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
Wandraschek Ferenc képviselő
Hiányzik:
Sólyom Gábor képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
Kovács Gábor: A jelenlegi képviselő-testület utolsó ülését megnyitja. Megállapítja, hogy az
ülés határozatképes, egy képviselő hiányzik. A jegyzőkönyv hitelesítésére Czigány István és
Rum János képviselőket kéri fel. A meghívóban közölt napirendet két napirendi ponttal, a
Lébényi ÁMK Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása és a ,,Kisiskola”
épületének alternatív energiával való ellátása témájával kívánja kiegészíteni, melyek az egyéb
döntést igénylő ügyek között szerepelnének.
Megkérdezi a képviselőket, van-e valamilyen kiegészítésük az így létrejött napirendhez.
Kiegészítés a napirendhez nem volt. A napirend elfogadása előtt Dömsödi József kér szót.
Dömsödi József: a lakosság tájékoztatására elmondja, annak, hogy nem láthatták az utóbbi
testületi üléseken az volt az oka, hogy az áramszolgáltatónál volt főállásban, és a munkaidő
beosztása miatt fizikai képtelenség volt részt vennie az üléseken.
Kovács Gábor kéri a képviselőket, hogy a napirendről és a jegyzőkönyv-hitelesítők
személyéről határozatban döntsenek.
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
71/2010. (IX. 16.) határozata:
1. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi módosítása.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
2. Beszámoló az Önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
3. Tájékoztató az Önkormányzat
ciklusprogramjának végrehajtásáról.
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2006-2010.

évre

szóló

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
4. A helyi iparűzési adóról szóló 16/2005. (IX. 1.) rendelet
kiegészítése.
5. 3-as számú szavazókör Szavazatszámláló Bizottságának
kiegészítése.
Előterjesztő: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta HVI vezető
6. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
7. Egyéb döntést igénylő ügyek
a.) A Lébényi ÁMK Általános Iskola pedagógiai programjának
módosítása
b) A ,,Kisiskola” épületének alternatív energiával való ellátása
Jegyzőkönyv-hitelesítők: Czigány István és Rum János képviselők.

1.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi módosítása
2.) Beszámoló az Önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztés: lsd. 1. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a költségvetés módosítását, valamint a beszámolót a Pénzügyi
Bizottság 17 órakor kezdődő ülésén tárgyalta. Tájékoztatásul elmondja, hogy az állami
szervek felé a kötelezettségüket teljesítették, hiszen megtörtént az anyag leadása a Magyar
Államkincstárhoz, az már csak a testület jóváhagyására vár. Hozzáteszi, az időarányos
teljesítésnek megfelelnek. Továbbá, a beruházások költségei már részben megjelentek a
költségvetés sorain.
Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét az anyaggal
kapcsolatban.
Dömsödi József: tájékoztat, hogy a Pénzügyi Bizottság a kiküldött előterjesztést
megtárgyalta, és azt egyhangúan elfogadásra javasolja a testületnek.
Kovács Gábor megkérdezi, van-e valamilyen kérdés, észrevétel a témához. Megkérdezi
Tolnai Henriettet, az anyag egyik készítőjét, kíván a valamilyen kiegészítést tenni.
Czigány István: megkérdezi, hogy a pályázatok kapcsán mennyi annak a plusz költségnek az
összege, ami abból adódik, hogy az állam előzetesen bevállalt bizonyos támogatási összeget,
de végül mégsem adta meg.
Tolnai Henriette: az óvodaépítés költsége 170 millió Ft+áfa, ehhez 137-138 millió Ft
támogatást kapnak. Az Egészségház felújítása pedig 58 millió Ft+áfába került, a kapott
támogatás itt 40 millió Ft. Az eltérést tulajdonképpen a pályázat beadása és a megvalósítás
közötti időbeli eltolódásból adódik.
Czigány István megkérdezi, milyen tételekből adódik ez a többletösszeg.
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Rum János hozzászól, hogy azt jórészt az áfa befizetés teszi ki, hiszen 70-80 millió Ft az áfa
összege, amit az önkormányzatnak kell befizetni.
Kovács Gábor hozzáteszi, hogy az óvoda esetében később valószínűleg lesz lehetőség
pályázni áfa kompenzációra, így a befizetett áfa egy részét remélhetőleg visszaadják.
Hozzáteszi, költségnövekedést jelentett, hogy a pályázat kiírása és a megvalósítás közötti
időben felemelték az áfa összegét 20%-ról 25%-ra.
Kovács Gábor szavazásra teszi fel a költségvetés módosításáról szóló rendelettervezetet.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet, ezzel
megalkotta Lébény Nagyközség Önkormányzatának 9/2010. (IX.17.) önkormányzati
rendeletét az önkormányzat 2010. évi költségvetés módosításáról. lsd. 2. sz. melléklet
Kovács Gábor ezt követően az önkormányzat 2010. évi I. féléves gazdálkodásának
helyzetéről szóló beszámolót is szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
72/2010. (IX. 16.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az
önkormányzat 2010. évi I. féléves gazdálkodásának helyzetéről
szóló beszámolót elfogadja.

3.) Tájékoztató az Önkormányzat 2006-2010. évre szóló ciklusprogramjának
végrehajtásáról
Előterjesztés: lsd. 3. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a ciklusprogram az önkormányzati működés egy sarkalatos
pontja. A képviselő-testület minden ciklus elején írásban rögzíti, mit akar megtenni a négy év
során. Ilyen értelemben tulajdonképpen egyfajta eljárási rendet jelent a testület számára a
ciklusprogram, ami meghatározza a viselkedését. A ciklus végén pedig áttekintik ennek
megvalósulását. A program értékelését nem olvassa fel, hiszen a képviselők azt a kiküldött
anyagból át tudták tekinteni. Kéri a képviselőket, ha valahol eltérést észlelnek, vagy
kiegészítést kívánnak tenni, akkor azt jelezzék.
Kiemeli, az egyik programpont az volt, hogy ne emeljék a lakosság adóterheit. Amikor a
képviselő-testület működni kezdett, akkor volt egy adóemelés, de azt követően 3 és fél éven
keresztül nem volt. A kisvállalkozók esetében pedig adócsökkentést hajtottak végre, hiszen
2,5 millió Ft-os adóalapig eltörölték az iparűzési adófizetési kötelezettséget. Ez 132 lébényi
kisvállalkozót érintett pozitívan. 2009. január elsejéről pedig a testület döntése értelmében
megszűnt a vállalkozók kommunális adója.
Elmondja, hogy minél több pályázat beadása volt a testület célja. Az önkormányzat által
beadott pályázatok felsorolását tartalmazó listát külön is kiosztotta a képviselőknek. Az elsőt
a sorban még az előző testület adta be, de megvalósítása már erre a ciklusra esett: az iskola
épületébe kézszárító berendezések beszerelése, valamint nyílászáró csere. A sort folytatva,
felolvassa a testület által beadott pályázatokat, valamint az azokkal elnyert támogatás
összegét.
A külső, tehát nem az önkormányzat által beadott pályázatokat is ismerteti. Ezek közül
kiemeli az evangélikus egyházközség pályázatát, amellyel 15,4 millió Ft-ot nyertek.
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Tájékoztat, hogy az Oltvány és környezete rendbetételére beadott, körülbelül 300 millió Ft
összegű pályázat elbírálása csúszik.
Megemlíti, hogy Lébény határában egy hozzávetőlegesen 1,7 milliárd Ft összegű beruházás
valósul meg a Zeiler Hungária Kft-nek köszönhetően, egy óriási üvegházas kertészet épület.
Úgy gondolja, rengeteg dolgot megvalósítottak, és sok még folyamatban van.
A rendezési terv módosítása is megtörtént, ennek nyomán lehetőség van az ipari park további
bővítésére.
Az Áfész és az önkormányzat közötti nem rendezett tulajdoni viszonyt sikerült rendezni.
Elmondja, hogy büszkeséggel tölti el a Lébény újság, amely 2007-től kezdődően évente 5-6
alkalommal jelenik meg. Az utókornak ez kordokumentumként szolgálhat, a jelenkornak
pedig beszámolót jelent a településen történtekről. Megemlíti a Lébény könyvét is, melynek
megalkotása Kiszeli Lajos alpolgármester úr érdeme. Az önkormányzat anyagi lehetőségei
szerint a könyv kiadását vállalta magára.
a testületben a négy év során végzett munkáját. Egyúttal köszöni azt is, hogy adott esetben
kritikákat is megfogalmaztak vele szemben, és kontrollt gyakoroltak felette, hiszen ez az
esetek döntő többségében építő jellegű volt. Megkérdezi a képviselőket, nem találnak-e
valamilyen hiányosságot az anyagban, hiszen azt szeretné, hogy a ciklusprogram
értékelésével valamennyien meg legyenek elégedve.
Hiányosságot, kiegészítést nem jeleztek a képviselők a ciklusprogram értékeléséhez.
Kovács Gábor kéri, hogy annak elfogadásról határozatban döntsenek.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
73/2010. (IX. 16.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja
az Önkormányzat 2006-2010. évre szóló ciklusprogramjának
végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
4.) A helyi iparűzési adóról szóló 16/2005. (IX. 1.) rendelet kiegészítése
Előterjesztés: lsd. 4. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a helyi iparűzési adóról szóló rendelethez szeretnének egy
technikai kiegészítést tenni. Átadja a szót dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőnek.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: elmondja, hogy a tavalyi évben, amikor az állami adóhatóság
hatáskörébe került át az iparűzési adó beszedése, akkor a törvényből kivették az adó
készpénzben való befizetésének lehetőségét. Az adó beszedése most visszakerült az
önkormányzatokhoz, ez a korlátozás viszont bent maradt a törvényben. A törvény azonban
lehetőséget biztosít rá, hogy a kis összegű adót önkormányzati rendeleti felhatalmazás alapján
be lehessen szedni készpénzben. Kéri, hogy fogadják el a rendeletmódosítást, és ezáltal az
5000 Ft-ot meg nem haladó összegű iparűzési adó is beszedhető legyen. Hozzáteszi, ha ilyen
módon ezt nem teszik meg, nem valószínű, hogy másként be fog folyni ez az összeg.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése ehhez.
Kérdés nem volt.
Kovács Gábor szavazásra teszi fel a rendeletmódosítást, kéri, hogy aki az elfogadásával
egyetért, kézfeltartással jelezze.
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A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet, ezzel
megalkotta Lébény Nagyközség Önkormányzatának 10/2010. (IX.17.) önkormányzati
rendeletét a helyi iparűzési adóról szóló 16/2005.(IX.1.) rendelet kiegészítéséről lsd. 5. sz.
melléklet

5.) 3-as számú szavazókör Szavazatszámláló Bizottságának kiegészítése

Előterjesztés: lsd. 6. sz. melléklet
Kovács Gábor ismételten átadja a szót dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőnek.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: elmondja, hogy ez az előterjesztés is egy technikai jellegű
módosítást tartalmaz. A képviselő-testület a szavazatszámláló bizottságok tagjait a februári
ülésén választotta meg. A tagokat 4 évre választják, az egyik tagja, egy póttag, azonban
lemondott megbízatásáról, így helyette újat kell választani, hiszen póttag nélkül nem tudnak
működni a bizottságok. Kéri a testületet, hogy ezt tegye meg. Hozzáteszi, hogy a javasolt
személy hozzájárult, hogy bizottsági taggá választásáról nyílt ülésen döntsenek.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
74/2010. (IX. 16.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3.
számú szavazókör (9155 Lébény, Fő út 70.) szavazatszámláló
bizottsága póttagjának Jagadics Andreát (9155 Lébény
Damjanich u. 35.) megválasztotta.
Felelős: jegyző, mint HVI vezető
Határidő: a következő általános választásra létrehozott SZSZB
alakuló ülése.
6.) Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztés: lsd. 7. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót írásban megkapták.
A két ülés között történt legfontosabb eseményekről az alábbiak szerint számol be:
A beruházások ügyében történteket, tekintettel arra, hogy most nagyon besűrűsödtek az
események, nem sorolja fel külön.
Augusztus 5-én egy turisztikai kutatásban volt válaszadó, ami a helyi, nem városi turizmus
fejlesztési lehetőségeiről szólt. Szeretné, hogy Lébény minél több turisztikai kiadványban
szerepeljen.
Ugyanez nap volt a Helyi Választási Bizottság tagjainak eskütétele.
A következő hét keddjén Sopronban, a VÁTI-nál járt, ahova különböző jelentéseket és
beszámolókat kellett vinnie.
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Augusztus 17-én a Győri Filharmónikusok képviselőjével folytatott megbeszélést. Reméli,
tudnak velük szervezni közös programot, hiszen a Filharmónikusok falusi viszonylatban is
partnereket keresnek. Sok minden szóba jöhet, például a jövő évi Szent Jakab napon, vagy
más hasonló jelentőségű eseményen való részvételük. A hamarosan megjelenő Lébény
újságban pedig bérletvásárlási lehetőséget kínálnak.
Augusztus 20-án egy nagyon szép ünnepséget tartottak, amit Pápai Lajos püspök úr személyes
jelenlétével tisztelt meg a Lébény Nagyközség díszpolgára címadományozása kapcsán, és az
ünnepi szentmisét is ő tartotta.
Augusztus 23-án egy megbeszélést tartottak a Polgármesteri Hivatalban, melyen a MÁV és
Kisalföld Volán képviselői, az Ipari Parkból 4 nagyobb cég képviselői, valamint Mecsér és
Mosonmszentmiklós Polgármesteri Hivatalából voltak jelen. Fontos megbeszélés volt.
Megegyeztek egy, a lébényi Ipari Parkban kialakítandó ideiglenes buszmegállóról. A lébényi
Ferenczi Gábor úr egy részletes és precíz anyagot készített, melynek célja, hogy rendezze a
vonat és a buszközlekedés közötti időbeli elcsúszást. Megjegyzi, jelenleg több olyan járatpár
van, ahol csak két-három perc van az átszállásra a vonat és a busz között, reméli, a
decemberben életbe lépő új menetrenddel sikerül ezen változtatni. Felvetődött továbbá egy
helyi közlekedési rendszer kialakításának lehetősége, legnagyobb kérdés ezzel kapcsolatban
az, hogy ki fizesse ennek a költségét.
Augusztus 26-án Budapesten járt közbeszerzési ügyben.
Szeptember 6-án a Transdanubia Kft igazgatónőjétől kért némi termőföldet, abból a célból,
hogy az óvoda és a rendelő udvarán a talajt rendezni lehessen, és be tudják füvesíteni,
Köszönet ezúton is neki.
Eznap volt még egy utolsó háromoldalú megbeszélés az Ördögkonyha és az alternatív
energiaellátást végző Vulcano cég képviselőivel.
A rendőrséggel is egyeztettek a hamarosan átadandó új körzeti megbízotti irodáról.
Szeptember 10-én Mosonmagyaróváron járt a Karolina kórház fennállásnak 150. évfordulója
alkalmából. A kórház képviselői ezúttal is köszönetet mondtak a kistérségi településeknek a
belgyógyászati osztály felújításáért, valamint a kolonoszkóp műszer és a számítógép
megvásárlásáért.
Szeptember 12-e délutánján egy nagy rendezvényre került sor Lébényben, az elkészült
Trianoni emlékművet avatták fel. Az avatáson a környező településekről is sokan részt vettek.
Erről egy részletes beszámolót a Lébény újságban olvashatnak majd.
Ennek a hétnek a szerdáján volt a Kistérség Társulási Tanácsának utolsó ülése a jelenlegi
felállásban. Erről beszámolót olvashatnak a Kisalföld újságban is. Hozzáteszi, ezzel valami a
végéhez érkezett, ahogy végére ért a ciklus utolsó polgármesteri beszámolójának is.
Kéri a testületet, hogy a beszámolóját fogadják el.
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A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
75/2010. (IX. 16.) határozata:
A képviselő-testület a polgármesternek a két ülés közötti
legfontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.
7.) Egyéb döntést igénylő ügyek
a.) A Lébényi ÁMK Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása
Előterjesztés: lsd. 8. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót Sárvári Istvánnak, az intézmény igazgatójának.
Sárvári István: Elmondja, hogy mivel a következő ülésre előreláthatólag csak október végén
került majd sor, a közoktatási törvény módosítása kapcsán pedig annak hatálybalépésétől
számított hatvan napon belül dönteni kell az előterjesztés szerinti kérdésben, ezért
mindenképpen a mai ülésen kell megtárgyalni az anyagot, amit az ülés elején juttatott el a
képviselőkhöz. A közoktatási törvény több ponton is változott, egyrészt, hogy ettől a tanévtől
ismét lehet szülői beleegyezés nélkül is évismétlésre kötelezni a diákokat, ehhez azonban nem
kell a pedagógia programot módosítani. Másik változás, hogy az alsó tagozatban ismét
lehetőség van a szöveges értékelés helyett érdemjeggyel történő osztályozásra, és a tantestület
is élni szeretne ezzel a lehetőséggel. A szülők szöveges tájékoztatást természetesen különböző
módokon továbbra is kapnak. Ehhez azonban a pedagógia program módosítása szükséges. A
törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a pedagógia program módosítására, bevezetésére
vonatkozó általános előírásoktól eltérően nem kell közoktatási szakértőhöz fordulni a
kérdésben, illetve el lehet tekinteni annak felmenőrendszerben való bevezetéstől. Amennyiben
ezt a döntést meghozzák, úgy ennek a tanévnek a végétől, a második osztálytól már
érdemjeggyel osztályozhatnak. Megkérdezi a képviselőket, van-e valamilyen kérdésük.
Kérdés nem volt.
Kovács Gábor szavazást rendel el.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
76/2010. (IX. 16.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a
Lébényi ÁMK Általános Iskola pedagógiai programjának - a 2010. évi
LXXLI törvény 2.§-ában foglaltaknak megfelelő módosítása során - a
pedagógiai program jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó általános
előírásoktól való eltéréshez.
Felelős: 2010. december 31.
Határidő: Sárvári István intézményvezető
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b) A ,,Kisiskola” épületének alternatív energiával való ellátása
Kovács Gábor elmondja, hogy egy korábbi határozatával arra hatalmazta fel a testület, hogy
a kisiskola alternatív energiaellátásról egyeztetést folytasson. Most itt van az ideje, hogy
döntsenek magáról a beruházás megindításáról. Az erre a célra meghirdetett KEOP pályázat
december 31-ig biztosan él, hogy utána mi lesz, azt nem lehet tudni. Jelenleg a támogatási
intenzitás kiemelkedően magas, 60%-os. Hozzáteszi, hogy ebben a pályázati konstrukcióban,
ha az elkészített és beadott pályázat rendben van, akkor a támogatást azonnal folyósítják. Az
Ördögkonyha Kft. hajlandó a szerződése idejére hátralévő bérleti díjat egy összegben letenni,
így a beruházáshoz csak 2,5 millió Ft-ot kell az önkormányzatnak biztosítani. Annak ellenére,
hogy a testület utolsó ülése ez, azon a véleményen van, nem felelőtlenség ezt a döntést
meghozni. Egy kicsi, de élőben működő alternatív energiaellátási rendszert próbálhatnának ki,
melynek tanulságait levonhatnák a többi épületre vonatkozóan is. Ráadásul mindezt
hitelfelvétel nélkül meg lehetne oldani. A pályázat kifuttatása pedig egészen a jövő év
júliusáig elhalasztható, addigra már az önkormányzat jövő évi költségvetése is világosan
látszik majd. Ebben az évben semmilyen fizetési kötelezettséget nem keletkeztet a pályázat.
Felkéri Dömsödi Józsefet, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság álláspontját a témában.
Dömsödi József: ismerteti, hogy a Bizottság támogatja a beruházást, a pályázat beadását.
Kovács Gábor kéri a képviselőket, hogy támogassák a megvalósítást az előzőekben
ismertetett sarokszámok szerint.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
77/2010. (IX. 16.) határozata:
Lébény
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
támogatja a Kisiskola épületébe (Lébény, Iskola köz 2.) hőszivattyú és
napkollektor beszerelését.
Hozzájárul, hogy az Önkormányzat, az Ördögkonyha Kft-vel közösen,
pályázatot nyújtson be a fenti beruházás támogatására.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közös pályázat benyújtásában
közreműködjön, és a megvalósításra vonatkozó szerződést az
Önkormányzat nevében aláírja.
A beruházás megvalósítására a képviselő-testület saját forrást biztosít.
A saját forrás összege várhatóan 2.500.000,- Ft. A képviselő-testület a
saját forrás tervezett összegétől 10 %-os eltérést engedélyez.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. december 31.

c.) Egyéb
Kovács Gábor elmondja, hogy szeptember 25-én, szombaton kerül megrendezésre a 2.
Sajtosrét fogathajtó verseny Lébényben.
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Szeptember 17-én, pénteken lesz a felújított egészségház lakossági átadása.
A következő hét péntekjén az új körzeti megbízotti iroda átadását tervezik.
Október 1-jén tartják a községi idősek napját, és erre a napra tervezik a felújított Idősek
Klubja épületének átadását is. Az épületbe így az október 3-4-i hétvégén költözhet vissza a
Klub. Az idősek napi ünnepség fél háromkor, a tornateremben kerül megrendezésre.
d.) Képviselői kérdések, észrevételek
Kovács Gábor megkérdezi a képviselőket, van-e valamilyen kérdésük, észrevételük.
Wandraschek Ferenc: köszönetet mond azoknak, akik támogatták a trianoni emlékmű
megvalósítását. Körülbelül fél év alatt, civil kezdeményezésre egy nagyon szép létesítmény
jött létre. Sokan kérdezték tőlük, hogy mennyibe került: 2.800.000,- Ft-ba, a parkosítás
költségei nélkül. Ismerteti, hogy 2010. szeptember 5. napjáig 35 fő lébényi, összesen
286.000,- Ft-tal támogatta, szeptember 5-e és 10-e között pedig még további 90.000,- Ft
lakossági támogatás érkezett, talán azért mert ekkorra már látszott, hogy egy komoly
létesítményről van szó. Még egyszer nagyon köszöni mindenkinek, aki akármilyen aprósággal
is, támogatta az emlékmű felállítását.
Kovács Gábor köszöni a képviselőknek a négyévi munkát, az aktivitást, valamint a lakosság,
a kábeltelevízió nézői figyelmét. A képviselő-testület utolsó nyilvános testületi ülését 19:09
perckor bezárja.

K.m.f.

Kovács Gábor
polgármester

dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta
jegyző

Czigány István
jegyzőkönyv-hitelesítő

Rum János
jegyzőkönyv-hitelesítő
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