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JEGYZİKÖNYV
Készült: Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 16-án 17.00 órai
kezdettel tartott ülésérıl.
Jelen vannak: Papp Zoltán polgármester, Nagy István jegyzı, Domonkos Sándor, Patakiné
Jarkovits Márta alpolgármesterek, Erdısi Gyula, Horváth Lajos, Kiss Béla, Rajna István,
Rosenberger András, Wolf Dénes képviselık. Nagy László képviselı írásban lemondott
képviselıi tisztségérıl.
Papp Zoltán: megnyitja az ülést, köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a polgármester és
8 képviselı jelen van, az ülés határozatképes, az érvényes szavazatok száma 9. Megállapítja,
hogy a minısített többséghez szükséges szavazatszám 6, az egyszerő szótöbbséghez szükséges
szavazatszám 5.
Jegyzıkönyv-vezetınek Kicsiny Andreát, jegyzıkönyv-hitelesítıknek Erdısi Gyula és
Domonkos Sándor képviselıket javasolja.
A javaslatokat a testület elfogadta, ezután ismertette a napirendi javaslatot.
Napirend:
I./
II./
III./
IV./

V./

Nagy László képviselı lemondása, Joanovicsné Kuslics Hedvig képviselı eskütétele.
Az önkormányzat bizottságainak átszervezése, új külsıs bizottsági tag választása
2009. évi költségvetés (I. forduló)
Egyéb döntést igénylı ügyek
1. Költségvetést érintı kérdések (tiszteletdíj, polgármester költségtérítése, gyepmesteri
szerzıdés, expo területek bérleti díja stb.)
2. Rendezési tervhez érkezett lakossági észrevételek
3. Expo- csatorna érdekeltségi egység megállapítása
4. Kistérségi Társulási megállapodás módosítása
5. AQUA Kft-ben lévı forgalomképtelen vagyon átadása az önkormányzatnak
6. Életveszélyes kémény ügye
7. E-ON szolgáltatási szerzıdés módosítása
Tájékoztatók
1. AQUA Kft. elleni környezetkárosítási per
2. Óvoda akadálymentesítése
3. 600 éves Levél – kiadvány megjelentetésének elıkészítése

Napirend elıtt:
Tájékoztató az elızı ülés óta történt eseményekrıl. (elıterjesztés mellékelve)
Ea: Papp Zoltán polgármester
Papp Zoltán: ismerteti a tájékoztatót, kéri az észrevételeket, véleményeket.
A Képviselı-testület a tájékoztatóban elhangzottakat egyhangúlag tudomásul veszi.
Napirendek tárgyalása:
I./ Nagy László képviselı lemondása, Joanovicsné Kuslics Hedvig képviselı eskütétele
(elıterjesztés, esküokmány mellékelve)
Ea: Papp Zoltán polgármester, Radák Tamás HVB elnök
Papp Zoltán: tájékoztatom a testületet, hogy Nagy László írásban belejelentette lemondását a
képviselıi tisztségrıl. A testület nevében is megköszönöm eddigi munkáját, kívánom, hogy
rendezıdjenek gondjai, és erıben-egészségben dolgozzon tovább a közösségi munkában, mint
pl. SZM elnök. A képviselık megkapták az elıterjesztést, kérem Radák Tamás HVB elnököt
ismertesse az elıterjesztését.
Radák Tamás: ismertette az elıterjesztést, majd Joanovicsné Kuslics Hedvighez fordult azzal,
hogy vállalja e a képviselıi feladat ellátását?
Joanovicsné Kuslics Hedvig: igennel válaszolt.
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Radák Tamás: megkérte a jelenlévıket, hogy az eskütételhez álljanak fel. Kivette az esküt.
Joanovicsné Kuslics Hedvig az eskütétel után aláírta az esküokmányt, mely a
jegyzıkönyvhöz van csatolva.
Papp Zoltán: Joanovicsné Kuslics Hedvig képviselı asszony belépésével az érvényes
szavazatok száma 9-rıl 10-re változott, a minısített többséghez szükséges szavazatszám 6, az
egyszerő többséghez szükséges szavazatszám szintén 6.
II./ Az önkormányzat bizottságainak átszervezése, új külsıs bizottsági tag választása.
(elıterjesztés mellékelve)
Ea: Papp Zoltán polgármester
Papp Zoltán: Nagy László képviselı lemondásával a bizottságok összetételét is újra kell
gondolni. Nagy László a Gazdasági Bizottság elnöke volt, Joanovicsné Kuslics Hedvig pedig a
Szociális Bizottság külsıs tagja. Javaslom a Szociális Bizottságból Erdısi Gyulát a Gazdasági
Bizottságba tagnak, Rajna István Gazdasági Bizottsági tagot a bizottság elnökének, Joanovicsné
Kuslics Hedviget a szociális bizottságba tagnak, illetve új külsıs tagnak – elızetes egyeztetés
alapján- Csapó Imre nyugdíjas pedagógust. Kérem a képviselıi észrevételeket, esetleges
javaslatokat.
A Képviselık nyílt szavazással egyhangúlag 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:
10/2009.(II.16.) határozat
Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete
1./ a Gazdasági, Pénzügyi és Környezetvédelmi bizottság elnökének Rajna István
képviselıt megválasztja,
2./ a Szociális, Családvédelmi és Ifjúsági Bizottságból Erdısi Gyula képviselıt
visszahívja, egyúttal a Gazdasági, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság
tagjának megválasztja,
3./ Joanovicsné Kuslics Hedvig képviselıt a Szociális, Családvédelmi és Ifjúsági
Bizottság tagjának megválasztja.
4./ a Szociális, Családvédelmi és Ifjúsági Bizottság külsıs tagjának Csapó Imre
nyugdíjas pedagógust megválasztja.
A jegyzı a döntésnek megfelelıen módosítja az SZMSZ 2., 3., számú függelékét.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Papp Zoltán polgármester, Nagy István jegyzı
III./ 2009. évi költségvetés (I. forduló) elıterjesztés mellékelve
Ea: Papp Zoltán polgármester
Papp Zoltán: a képviselık megkapták az anyagot, a Gazdasági bizottság 12-én tárgyalta a
napirendet s néhány javaslatot tett is, melyeket a ma kiosztott táblázatok már tartalmaznak,
azonban még néhány dologban dönteni kell, ezért javasolta újabb forduló keretében a napirend
tárgyalását, addig az átmeneti gazdálkodás szabályainak megfelelıen történjen a gazdálkodás.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 77. § (1) alapján, ha a képviselıtestület a költségvetési rendeletet a naptári év kezdetéig nem alkotta meg és az átmeneti
gazdálkodásról rendeletet nem hozott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet a hatályát
vesztette, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megilletı
bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az elızı évi kiadási
elıirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. (2) Az (1) bekezdés alapján folytatott
gazdálkodásról a képviselı-testület elıtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és teljesített
kiadásokat az új költségvetési rendeletbe kell beilleszteni. Kérem a képviselıi hozzászólásokat,
majd döntsünk.
Rosenberger András: hogy érti azt az igazgató asszony a költségvetésében, hogy az
iskolaépület javítási munkálataihoz munkacsoportot kellene létrehozni, mert a karbantartók
leterheltek? Véleményem szerint az önkormányzat karbantartói csak szívességbıl látják el
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pluszként az iskolai javítási és egyéb munkákat, ez nem az ı feladatuk, anyagilag sem tudjuk
ezt támogatni. Illetve a plusz 1 fı tanári állás visszaállításának felvetésével is foglalkozni kell.
Domonkos Sándor: eddig is rövid idın belül megoldódott szakemberek segítségével a felmerült
hibák javítása, ezután is így lesz.
Rajna István: ismét betervezésre került az óvodában a mosogatói állás költsége?
Husvéth Tiborné: a gyerekek érdekeit szem elıtt tartva nekem ez feladatom, véleményem
szerint nem akkora költség, amit nem tudna az önkormányzat a költségvetésében biztosítani.
Kiss Béla: kérem az igazgató asszonyt, hogy részletes túlóra, helyettesítési kimutatást készítsen
nevek nélkül, valamint egy számítást, hogy mennyi lenne az iskolások tankönyveinek ára
összesen.
Fenyvesi Gyöngyi: a szakos ellátottságot óraadókkal próbáljuk megoldani 22 a kötelezı
óraszám + 6 óra túlórát vállalhatnak a pedagógusok. A kimutatásokat elkészítem a képviselık
részére.
Papp Zoltán: öt éven belül nem lehet visszaállítani a megszüntetett álláshelyet, társulni tudunk
esetlegesen más iskolához, de akkor csak az alsó tagozat maradhat meg, a felsı beépül a társult
iskolához, ez az önállóság elvesztésével jár.
Rosenberger András: elismerjük a pedagógusok munkáját, az önállóságot mindenképpen meg
kell tartani, még a plusz munka vállalása mellett is.
Papp Zoltán: ha nincs egyéb kérdés, észrevétel vagy javaslat, akkor az elsı fordulós tárgyalást
zárjuk le. A részletes költségvetés és rendelet tervezet kidolgozása után második fordulóban
döntünk majd, kb. két hét múlva a költségvetésrıl. Addig átmeneti intézkedést kell hozni a
gazdálkodásról, az errıl szóló határozat tervezetet megkapták a képviselık, kérem szavazzunk.
A Képviselı-testület egyhangúlag 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
11/2009. (II.16.) határozat
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 77.§ (1) és (2) bekezdése
alapján a Képviselıtestület megbízza a polgármestert, hogy 2009. évi
költségvetési rendelet elfogadásáig az elızı évi szintnek megfelelıen biztosítsa
az Önkormányzat gazdálkodását. A rendelet elfogadásakor számoljon be az
átmeneti idıszak gazdálkodásáról.
Határidı: 2009. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelıs: Papp Zoltán polgármester
IV./

IV. Egyéb döntést igénylı ügyek

1. Költségvetést érintı kérdések (tiszteletdíj, polgármester költségtérítése, gyepmesteri
szerzıdés, Expo területek bérleti díja stb.) (elıterjesztések mellékelve)
Ea: Papp Zoltán polgármester
Képviselıi tiszteletdíj
Papp Zoltán: a Gazdasági bizottság tárgyalta a napirendet s javasolja a testületnek - 3:1 arányú
szavazással -, hogy 2009-tıl ne ne legyen tiszteletdíj. Kérem a képviselıi észrevételeket.
A Képviselı-testület rövid vita után határozathozatal nélkül 3 igen 7 nem
szavazattal nem javasolja a tiszteletdíj megszüntetését, az errıl szóló rendeletet
hatályban tartja.
Gyepmesteri Szerzıdés (mellékelve)
Ea: Papp Zoltán polgármester
Papp Zoltán: a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet, javasolja a szerzıdés
meghosszabbítását. Kérem az észrevételeket, majd szavazzunk.
Rosenberger András: nem javaslom.
Rajna István: szükség van rá, kell egy biztonság, ha ilyen jellegő probléma – a múlt évben volt
is erre példa - van elérhetık.
A Képviselı-testület 9 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta
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12/2009. (határozat)
Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a
Xantus János Állatkert Kht-vel 2009. március 31-ig szerezıdést köt.
Határidı: 2009. évi költségvetés elfogadása
Felelıs: Papp Zoltán polgármester
Rosenberger András: a Nyugdíjas Egyesület 150.000.-Ft támogatást kér a programjaihoz.
Horváth Lajos: a Horgász Egyesület 250.000.-Ft-ot kér a Tó körüli karbantartásokra, valamint
az épület szigetelésére.
Papp Zoltán: 500.000.-Ft-ot beterveztünk a költségvetésben az egyesületek támogatására, ez
kerül majd arányosan a kérelmezık között felosztásra.
Polgármester költségátalánya (elıterjesztés mellékelve)
Ea: Papp Zoltán polgármester
Papp Zoltán: mivel személyemet érintı döntésrıl lévén szó, amennyiben a képviselık kérik, a
döntés meghozataláig távozom az ülésrıl. Elıtte el szeretném mondani, hogy a 25-rıl 30%-ra
történı emeléssel az én költségátalányom nem változik, hiszen a bevezetésre került adó mértéke
a különbözet, senki nem szereti, így én sem, ha a juttatásai csökkennének.
A képviselık egyhangúlag kinyilatkozatták, hogy amennyiben a napirend
tárgyalásán részt kíván venni, természetesen maradjon a teremben.
Horváth Lajos: az Ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendet, 1 igen 1 nem és 1 tartózkodás
mellett nem javasolja a tiszteletdíj emelését. Egy bizottsági tag azt javasolta, hogy majd fél év
múlva térjünk vissza rá.
Rajna István: nem akarunk elvenni a juttatásokból, így nem kívánjuk a képviselıi
tiszteletdíjakat sem megszüntetni. Javaslom az emelés mértékét megszavazni.
Kiss Béla: ezt a juttatást nem mi adóztattuk meg, nem mi veszünk el belıle.
Papp Zoltán: amennyiben nincs egyéb észrevétel kérem a képviselıket szavazzunk, egyben
bejelentem, hogy mivel érintett vagyok ügyben nem veszek részt a szavazásban.
A Képviselı-testület 7 igen 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:
13/2009.(II.16.) határozat
Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Papp Zoltán polgármester
költségátalányát 2009. január 01-tıl az illetménye 30%-ának figyelembevételével
110.155.-Ft, azaz Egyszáztízezer-egyszázötvenöt forint összegben határozza meg.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Nagy István jegyzı
Expo területek bérleti díja (elıterjesztés mellékelve)
Ea: Papp Zoltán polgármester
Papp Zoltán: a képviselık megkapták az elıterjesztést kérem az észrevételeket, majd
szavazzunk.
Rajna István: bevételi kiesésünk keletkezet a korábbi szerzıdés felmondásával, és nagy
költséget jelent a csatornázás is, mindenképpen támogatom a bérleti díjra vonatkozó szerzıdések
megkötését.
A Képviselı-testület egyhangúlag 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
14/2009.(II.16.) határozat
Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete a tulajdonában lévı 611/26
és 611/26 hrsz-ú ingatlanokat az ingatlanokon lévı épületek tulajdonosai részére
meghatározott feltétel bekövetkeztéig – a területek felosztása, telkesítése és
értékesítése idejéig – bérbe adja.
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A bérleti díjat 2009. évre vonatkozóan és ingatlanonként évi 60.000.-Ft+Áfa
összegben állapítja meg.
Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy az éves bérleti díjat évente, a
költségvetés készítése keretében felülvizsgálja és módosítsa.
Határidı: azonnal, szerzıdéskötésre 2009. március 31.
Felelıs: Papp Zoltán polgármester és Nagy István jegyzı
2. Rendezési tervhez érkezett lakossági észrevételek (elıterjesztés mellékelve)
Ea: Papp Zoltán polgármester
Papp Zoltán: a képviselık megkapták az elıterjesztést, sorba menjük az észrevételeken, majd
döntsünk.
A1 Autóklub Kft kérelme: A Képviselı-testület egyhangúlag 10 igen szavazattal a Tér-Háló
Kft. szakmai javaslatának megfelelıen a kérelmet jóváhagyja.
Póta János kérelme: A Képviselı-testület egyhangúlag 10 igen szavazattal egyhangúlag
jóváhagyja a kérelmet.
Kerék Fogadó Bt kérelme:
Domonkos Sándor: az út kialakítása az ı érdekét, telekkialakítását szolgálja elsısorban, a
kialakítás költségét véleményem szerint neki kell majd vállalni.
A Képviselı-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag javasolja a Tervezı Kft. szakmai
válaszában fogalmazottakat elfogadásra.
Architektúra-Expo Szövetkezet, Mozsár Imre kérelme: A Képviselı-testület egyhangúlag 10
nem szavazattal a kérelemben foglaltakat nem támogatja, javasolja a Tervezı Kft. által tett
szakmai javaslattal egyetért.
Immologistik Kft kérelme: A kérelemmel a Képviselı-testület egyhangúlag 10 igen szavazattal
egyetért.
Smodics Attila Györgyné kérelme:
Papp Zoltán: nem javaslom a kérelemben foglaltakat, mivel egy derékszögő közterület kiugrás
keletkezik, mely zavarhatja az utcaképet. Így is beépíthetı a telek, a késıbbiekben ez nem
okozhat gondot.
Rosenberger András: a tervezı csak úgy fogalmaz, hogy, hogy „zavarhatja” véleményem
szerint korrigáljuk a kérelemben foglaltaknak megfelelıen.
A Képviselı-testület 7 igen 3 tartózkodó szavazati arányban javasolja a kérelem elfogadását.
Helena-Co Kft/Camping: A Képviselı-testület rövid vita után a kérelem elsı részében
megfogalmazott teleknagyságra vonatkozó korrigálást 10 igen szavazattal egyhangúlag javasolja.
Az 1401/13 hrsz-ú saroktelek jelenlegi övezeti besorolását – Gksz-3, kereskedelmi és szolgáltató
gazdasági terület övezet - 8 igen 2 nem szavazati arányban nem javasolja megváltoztatni Lk-5,
kisvárosias lakóterület övezetre.
Nagy Attila kérelme:
Papp Zoltán: általánosságokban fogalmaz meg kifogásokat az állattartótelep építése és a
szélkerekek telepítése, valamint a kisvárosias övezeti besorolások ellen.
Az észrevételekre adott tervezıi választ a képviselı-testület egyhangúlag 10 igen szavazattal
jóváhagyja.
Papp Zoltán: a szakhatósági vélemények között egy földvédelmi kifogás volt az Immologistik
Kft területei miatt, ezért egy eltérı véleményegyeztetést tartunk, amely után, ha egyezség
születik, véglegesíthetı a terv.
A Képviselı-testület a fent leírtak szerint az alábbi határozatot hozza:
15/2009.(II.16.) határozat
Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete a rendezési terv
véleményezési szakaszában a lakosság és egyéb érdekeltek által tett észrevételekre
adott tervezıi válaszokat az alábbiak szerint fogadja el:
- A1 Autóklub Kft, Póta János és a Kerék Fogadó Bt kérelmére adott tervezıi
válaszokat jóváhagyja,
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- Architektúra-Expo Szövetkezet (Mozsár Imre) észrevételében foglaltakkal
nem ért egyet, a választ a tervezıi javaslat szerint jóváhagyja,
- Immologistik Kft és Smodics Attila Györgyné kérelmét jóváhagyja,
- Helena-Co Kft/Camping kérelmét a tervezıi javaslat szerint jóváhagyja, de az
1401/13 hrsz terület vonatkozásában a kisvárosias övezeti besorolással nem ért
egyet.
Az észrevételt tevıket értesíteni kell a döntésrıl.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Papp Zoltán polgármester
3. Expo- csatorna érdekeltségi egység megállapítása (elıterjesztés mellékelve)
Ea: Papp Zoltán polgármester
Papp Zoltán: megkapták a képviselık az elıterjesztést, a Gazdasági bizottság is tárgyalta a
napirendet, kérem a képviselıi észrevételeket, javaslatokat, majd szavazzunk.
Pál Géza: lehetne az érdekeltségi egységek számát növelni a telektulajdonosok bevonásával, így
kevesebb lenne az egy egységre jutó költség.
Papp Zoltán: A jelenlegi beruházás a meglévı csatornarendszert köti össze egy átemelı és
nyomóvezeték közbeiktatásával, a községi hálózattal. A késıbb kialakítandó telkeknél jelenleg
nincs gravitációs vezeték kiépítve, tehát közvetlenül nem köthetnek rá a rendszerre. Ha majd
ténylegesen kialakításra kerülnek a telkek, az akkori áraknak megfelelıen kell majd megépíteni a
gravitációs vezetéket. Ha most érdekeltségi hozzájárulást kérnénk a telkek után, akkor joggal
elvárnák, hogy az önkormányzat építse ki a gravitációs vezetéket. Erre pedig nekünk nincs
pénzünk.
Rajna István: javasolnám a m2 arányban történı megosztás lehetıségét is megvizsgálni.
Rosenberger András: az elıterjesztésben is benn van, hogy bármilyen elven osztjuk fel az
érdekeltségi egységet, valakinek az sérelmes lesz, mert igazságosan nem lehet felosztani, mindig
lesz, akinek nem fog tetszeni.
Kiss Béla: az elıterjesztést alaposan kidolgozottnak, jónak tartom. Javaslom az elfogadását.
A Képviselı-testület egyhangúlag 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
16/2009.(II.16.) határozat
Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Levél Expo
szennyvízrendszerének a községi csatornahálózatra történı rákötése
önkormányzati beruházás érdekeltségi egységeinek számát a mellékelt kimutatás
szerint 43 egységben, az egy érdekeltségi egységre jutó költséget 329.526.-Ft-ban
állapítja meg, a mellékelt táblázatos kimutatás szerint.
Határidı: azonnal
Felelıs: Papp Zoltán polgármester
4. Kistérségi Társulási megállapodás módosítása (elıterjesztés mellékelve)
Ea: Papp Zoltán polgármester
Papp Zoltán: a képviselık megkapták az elıterjesztést, kérem az észrevételeket, majd
szavazzunk.
A Képviselı-testület vita nélkül egyhangúlag 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
17/2009.(II.16.) határozat
Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a
Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása
kiegészüljön Ásványráró község számára a jelzırendszeres házi segítségnyújtás
szolgáltatással
Határidı: azonnal
Felelıs: Papp Zoltán polgármester

8
5. AQUA Kft-ben lévı forgalomképtelen vagyon átadása az önkormányzatnak
(elıterjesztés mellékelve)
Ea: Papp Zoltán polgármester
Papp Zoltán: a képviselık megkapták az elıterjesztést, kérem az észrevételeket, majd
szavazzunk.
A Képviselı-testület vita nélkül egyhangúlag 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
18/2009.(II.16.) határozat
Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete az AQUA Szolgáltató Kft.
tulajdonában lévı korlátozottan forgalomképes közmővagyont 2008. december
31-i fordulónappal 21.118.654.-Ft nettó értéken átveszi, a mellékelt kimutatás
szerinti tartalommal.
Határidı: azonnal
Felelıs: Papp Zoltán polgármester
6. Életveszélyes kémény ügy (elıterjesztés mellékelve)
Ea: Papp Zoltán polgármester
Papp Zoltán: a képviselık megkapták az elıterjesztést, kérem az észrevételeket, majd
szavazzunk:
A Képviselı-testület vita nélkül egyhangúlag 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
19/2009.(II.16.) határozat
Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 80/2008.(VIII.25.) sz.
határozatában foglaltakat visszavonja, a határozatot hatályon kívül helyezi.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy István jegyzı
7. E-ON Szolgáltatási Szerzıdés módosítása
Ea: Papp Zoltán polgármester
Papp Zoltán: az E.ON Energiaszolgáltató Kft. megküldte az egyetemes szolgáltatás
igénybevételéhez szükséges szerzıdéseket. 2009-tól van lehetıség rá, hogy fogyasztói csoportok
kilépjenek a versenypiacra és a szükséges villamos energiát saját döntésük alapján, villamos
energia termelıtıl vagy kereskedıtıl, nem közüzemi szerzıdés keretében vásárolják meg.
Önállóan nincs értelme és nem is tudnánk valószínőleg szolgáltatót váltani kistérségi szinten
lenne érdemes foglalkozni vele. S az árcsökkenés hosszú távon akkor sem biztosan garantálható.
Késıbb a kistérségi döntéstıl függıen változhat az álláspontunk. Kérem a képviselıi
észrevételeket, majd szavazzunk.
A Képviselı-testület egyhangúlag 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
20/2009.(II.16.) határozat
Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete az E.ON Energiaszolgáltató
Kft.-vel (1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8) 2009. március 01-tıl villamosenergiavásárlási szerzıdés köt a mellékelt szerzıdésben foglaltak alapján.
Megbízza a polgármestert a szerzıdés aláírásával.
Határidı: 2009. március 01.
V./ Tájékoztatók
1. AQUA Kft. elleni környezetkárosítási per (elıterjesztés mellékelve)
Ea: Papp Zoltán polgármester
Papp Zoltán: a képviselık megkapták az elıterjesztést, az AQUA Kft. folyamatosan
tájékoztatni fogja az önkormányzatot a per alakulásáról, melyrıl természetesen a testület is
tájékoztatva lesz. Kérem a tájékoztató tudomásul vételét.
2. Óvoda akadálymentesítése
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Papp Zoltán: az óvoda részleges akadálymentesítésére, a bejárati rész lépcsı akadálymentes
elıírásoknak megfelelı kivitelezésére ajánlatot kértünk és kaptunk 874.300.-Ft-ban. Javaslom,
hogy pályázati úton próbáljuk ilyen célra pénzt elıteremteni. Kérem a tájékoztató tudomásul
vételét.
3. 600 éves Levél – kiadvány megjelentetésének elıkészítése
Patakiné Jarkovits Márta: a falu 2010-ben lesz 600 éves, az elıkészítı bizottság javasolja,
hogy már ebben az évben be kellene tervezni pénzeszközt egy szép kivitelő kiadvány
elkészíttetésére, illetve egyéb emléktárgyak elkészíttetésére.
Papp Zoltán: javaslom ajánlat kérését szakembertıl, aki már hasonló jellegő kiadványok
szerkesztését ismeri és felvállalná. Pénzeszközt a költségvetésben az ajánlat ismeretében
javaslom.
Papp Zoltán: amennyiben nincs egyéb észrevétel, az ülést 20.00 órakor berekesztem.
Kérem a jegyzıkönyv-hitelesítıket a jegyzıkönyv aláírására.
K.m.f.

Papp Zoltán
polgármester

Domonkos Sándor
jkv. hitelesítı

Nagy István
jegyzı

Erdısi Gyula
jkv. hitelesítı

