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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. március 03-án 17.00 órai
kezdettel tartott üléséről.
Jelen vannak: Papp Zoltán polgármester, Nagy István jegyző, Erdősi Gyula, Horváth Lajos, Kiss
Béla, Nagy László, Patakiné Jarkovits Márta, Rajna István, Rosenberger András, Wolf Dénes
képviselők. Domonkos Sándor alpolgármester igazoltan van távol.
Papp Zoltán: megnyitja az ülést, köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a polgármester és 8
képviselő jelen van, az ülés határozatképes. Az érvényes szavazatok száma 9. Megállapítja, hogy a
minősített többséget igénylő határozathozatalhoz 6, az egyszerű szótöbbséget igénylő
határozathozatalhoz 5 szavazat szükséges.
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Horváth Lajos és Rajna István képviselőket javasolja.
A javaslatokat a testület elfogadta, ezután ismertette a napirendi javaslatot.
Napirend:
I./ 2008. évi költségvetés tárgyalása (II. forduló)
II./ Egyéb döntést igénylő ügyek
1. Rendezésiterv módosítási kérelem
2. Natura 2000. Mosoni-sík Különleges Madárvédelmi Terület fenntartási terve véleményezése
III./ Tájékoztatók
1. Szigetköz-Felső-Duna mente TFT „Gyalog, vízen, kétkeréken” turisztikai pályázat
Napirendek tárgyalása:
I./ 2008. évi költségvetés tárgyalása (II. forduló) (előterjesztés mellékelve)
Ea: Papp Zoltán polgármester
Papp Zoltán: a Gazdasági Bizottság február 25-i ülésén megtárgyalta a költségvetési javaslatot,
kérem a bizottság elnökét, tájékoztassa a képviselőket.
Nagy László: a bizottság javasolja a testületnek a költségvetési rendeletébe az alábbiakat
elfogadásra:
Bevételi oldalon növeljük a bevételeket az alábbiak miatt:
- Szövetkezet utcai telekeladás és a Fő utca 16. sz. alatti ingatlan értékesítéséből származó bevételek
miatt 22 millió Ft-al,
- és az iparűzési adó bevételt az idén a II. félévben termelésbe álló, 12 szélkerék miatt 7 millió
forinttal.
Kiadási oldalon az intézmények dologi kiadásait csökkentsük 5%-al, a polgármesteri hivatalnál
10%-al, az így keletkezett megtakarítást, kb. 3 millió Ft-ot helyezzünk tartalékba.
A bevételek növelésével lehetőség lesz beszerzésekre, felújításokra és pályázati önrészek
biztosítására illetve tartalékra.
A bizottság támogatja az egészségügyi szolgálatnál EKG készülék beszerzését, az iskolánál
takarítógép beszerzését, a polgármesteri hivatalnál számítógép beszerzését.
A felújítások között a kultúrház statikai megerősítését, a tornacsarnok tetőfelújítását és a kis
iskolában egy tanterem felújítását támogatja. Az utak közül az Orgona és az Ág utca felújítását
támogatjuk, TEUT pályázat keretében kért támogatással, továbbá 1 millió Ft-ot javasol az utak
kátyúzására.
A tartalékban további pályázatokra biztosít önrészt (TEUT, CÉDE, egyéb pályázatok: pl. buszöböl
kiépítés, kerékpárút építés, stb.)
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Rosenberger András: az iskolánál be lett tervezve jutalom, ilyen alapon minden dolgozó jól végzi
munkáját a többi intézményben is, mégsem kapnak jutalmat. Ugyanakkor a fizikai alkalmazottak
még a többiek kötelező béremeléséhez képest arányosan sem kapnak emelést. A civilek,
egyesületek támogatásának mértékét is javaslom emelni. A szélkerekek mennyit hoznak iparűzési
adóban és támogatásban? Amit a kivitelezők ígértek az kb. 7 millió forint. Az Orgona utca helyett
az Ág utca felújítását javaslom.
Fenyvesi Gyöngyi: amit jutalom címén terveztünk, az a törvény adta lehetőség 8%, személyi
juttatás címén.
Rajna István: a bevételek növelésére javaslom a Nyitó-féle telek és a sportpálya melletti edzőpálya
eladását, a Tó utcában, a kavicsdepó területén, és a József Attila utcában a kereszt mellett még egyegy telek kialakítását és eladását. Az Orgona utca felújítását javaslom.
Erdősi Gyula: a Nyitó-féle telek eladását nem támogatom. Az adóerőképesség növekedése miatt
mennyivel csökken a személyi jövedelemadó kiegészítés? Valamilyen módon meg kellene osztani
az iskola és az önkormányzat fűtési költségét, mert így a teljes összeg az iskolára van terhelve. Az
Ág utca felújítását javaslom, a temető miatt is nagy a forgalma, sok idegen is jár arra.
Nagy László: Foglalkozni kell az Expo-val kapcsolatos szerződéssel, hiszen áprilisban lejár. A
konyha bérbeadásával több mint 4 millió Ft megtakarítást értünk el.
Fenyvesi Gyöngyi: a megtakarításból nem részesül az iskola, viszont az ellátás minősége és
mennyisége rosszabb lett.
Kiss Béla: a ház eladásából származó bevételt el kellene különíteni és nagyobb beruházás esetén pl.
pályázati önrészként felhasználni.
Papp Zoltán: a fizikai dolgozók is megkapják a 6%-os bérfejlesztést. Az konyha bérbeadásból
származó bevétel az iskola bevétele, be is van tervezve. Az étkezés minőségével kapcsolatos
észrevételek, kifogások a szerződés szerinti módon rendezhetők.
Az új szélkerekek kb. fél évet üzemelnek, ezért kb. 7 millió forint bevétellel számolhatunk. Az
adóerőképesség változása miatti változást csak a féléves költségvetésnél tudjuk figyelembe venni. A
szélkerekek utáni egyedi támogatást nem terveztük be, azt majd a pénz megérkezése után, kb.
félévkor, módosításként vehetjük figyelembe.
A Nyitó féle telket a kultúrház építés ügyének rendeződéséig nem javaslom eladni. Ezért tehát
javaslom, hogy ne kerüljön be módosításként a költségvetésbe a Nyitó-féle telek eladása és a
szélkerekek megépítése után várható egyedi támogatás.
A további telekkialakítás pl. keresztnél, Tó utcában, vagy bárhol, csak a rendezési terv módosítása
esetén lehetséges, így azok eladásával sem számolhatunk.
A civil szervezetek támogatása a következő legyen: Sportegyesület: 1.400.000,-Ft, Nyugdíjas Klub:
250.000,-Ft, Horgászegyesület: 200.000,-Ft, Hóka Lovasklub: 160.000.-Ft.
A TEUT pályázaton az Orgona és Ág utca felújításával pályázzunk.
Az Expo területek ügyében egy javaslatot kellene kidolgozni, ami megoldja ott a gondokat.
A CÉDE pályázaton a tornacsarnok tetőfelújításával - kiegészítve hangszigeteléssel – lenne célszerű
támogatást kérni.
A napirenden belül javaslom a Fő utca 16. sz. alatti ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntést. Az
eladásból származó teljes bevétel nem tartalékolható, mert egy részének felhasználása teszi lehetővé
az idei felújításokat és beszerzéseket.
Ha nincs más észrevétel, kérem szavazzunk.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:
15/2008.(III.03.)határozat
Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
tulajdonában lévő Fő u. 16. sz. alatti ingatlant eladja. Az ingatlan korlátozottan
forgalomképes minősítését feloldja, az ingatlant forgalomképessé nyilvánítja. Az
ingatlan értékesítésével kapcsolatos előkészítő feladatokkal megbízza a
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polgármestert. A forgalmi értékbecslést követően, a konkrétumok ismeretében dönt
az eladási árról, illetve az értékesítés módjáról.
Felelős: Papp Zoltán polgármester
Határidő: forgalmi értékbecslés elkészítésére 2008. április 30.
Papp Zoltán: a költségvetéshez kapcsolódó egyéb előzetes döntéseket is javaslom meghozni, u.m.
TEUT és CÉDE pályázatok előkészítése. Javaslom, hogy a vitában körvonalazódottak szerint
készítsük elő a TEUT pályázatra az Orgona és Ág utca felújítását, és a CÉDE pályázatra a
tornacsarnok tetőfelújítását.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:
16/2008.(III.03.)határozat
Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nyugatdunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által 2008. évre meghirdetésre kerülő a
települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának
támogatása felhívásra pályázatot nyújt be.
Pályázat célja: Levél, Ág utca burkolat felújítása.
Megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges tervek,
dokumentumok elkészíttetésével.
Határidő: pályázati kiírás szerinti benyújtási határidő
Felelős: Papp Zoltán polgármester
Papp Zoltán: a CÉDE pályázatra később térjünk vissza, ha már megjelent a pályázati kiírás és
ismerjük, hogy mire, mennyire és hogyan lehet pályázni. Amennyiben nincs egyéb észrevétel,
javaslom fent elhangzott módosítások és már meghozott döntések figyelembe vételével a 2008. évi
költségvetést elfogadásra.
Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal megalkotta a
következő rendeletét:
1/2008.(III. 06.) számú rendeletet az önkormányzat és intézményei 2008. évi
költségvetéséről.
II./ Egyéb döntést igénylő ügyek
1./ Rendezésiterv módosítási kérelem (kérelem mellékelve)
Ea: Papp Zoltán polgármester
Papp Zoltán: a képviselők megkapták az előterjesztést, kérem az észrevételeket.
A Képviselő-testület rövid vita után 8 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:
17/2008.(III. 03.) határozat
Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete Galambos Erzsébet (9224
Rajka, Meixner tanya) levéli 611/27 hrsz. területre vonatkozó rendezésiterv
módosítási kérelmét támogatja, egyetért azzal, hogy fenti ingatlan lakóterületként
kerüljön feltüntetésre.
A Képviselő-testület a rendezési terv módosítását a Tér-Háló Kft-nél rendeli meg,
amennyiben az érintett terület tulajdonosa a tervkészítés költségeit vállalja.
Határidő: azonnal, megrendelésre 2008. március 31.
Felelős: Papp Zoltán polgármester
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Papp Zoltán: a költségvetési vitában elhangzottak és egyéb ügyek kapcsán javaslom, hogy
kezdeményezzük a rendezési terv módosítását a József Attila utcában a védett kereszt és a
záportározó rendezése, és további lakótelek kialakítás érdekében.
Ehhez szükséges lenne a Nyugati Kapu szövetkezet tulajdonában lévő két ingatlan (1601/1 és 2
hrsz-ú) megszerzésére. Erre lehetőséget teremt a zsöllérekben lévő három szántó ingatlan (067/12,
16 és 30 hrsz) tulajdonunk, amelyeket a szövetkezet használ, művel. Ezek közül egyet
csereingatlanként felajánlhatnánk és akkor kb. háromezer négyzetméterrel nagyobb terület állnak
rendelkezésre a József Attila utcában. Javaslom, hogy a testület járuljon hozzá a területcseréhez,
bízzon meg a csereszerződés elkészítésével és bemutatásával.
Ehhez kapcsolható a Rajna István képviselő úr felvetése, hogy a Tó utcában – kavicsdepó helyén –
újabb telek lenne kialakítható, ha a rendezési tervben oda tervezett hulladékudvar más helyre
kerülne.
A Képviselő-testület rövid vita után 8 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:
18/2008.(III. 03.) határozat
Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetesen hozzájárul az
1601/1 és 2 hrsz-ú ingatlanok csere útján történő megszerzéséhez. A csere területként
a 067/12, 16 és 30 hrsz-ú ingatlanok valamelyikét jelöli meg. Felhatalmazza a
polgármestert a csere előkészítésére és a szerződés elkészítésére.
Felelős: Papp Zoltán polgármester
Határidő: 2008. április 30.
Papp Zoltán: mindkét esetben módosítani kell a rendezési tervet, ezért javaslom, döntsön úgy a
testület, hogy a megkezdett módosításba ezek is bekerüljenek.
A Képviselő-testület rövid vita után 8 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:
19/2008.(III. 03.) határozat
Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy:
1./ a József Attila utca – Tó utca közötti, melletti területek (525/27, 1601/1, 1601/2,
534, 535 hrsz) a rendezési tervben módosításra kerüljenek. A záportározó biztosítása
mellett a kereszt önálló helyrajzi számot kapjon, illetve a keresztig egy, esetleg kettő
telek kialakítható legyen.
2./ a rendezési tervben a Tó utca mögött, az 525/43 hrsz-ú területen tervezett
hulladékudvar más helyre történő tervezésével, a rendezésiterv módosításra kerüljön,
annak helyén lakótelek, vagy lakótelkek legyenek kialakíthatók. A hulladékudvar
lehetséges helyét a temető észak-nyugati végében lévő területen (518/34 hrsz) jelöli
ki.
Felelős: Papp Zoltán
Határidő: 2008. április 30.
2./ Natura 2000. Mosoni-sík Különleges Madárvédelmi Terület Fenntartási terve
véleményezése (előterjesztés mellékelve)
Ea: Papp Zoltán polgármester
Papp Zoltán: ismertette a fenntartási tervben szereplő célkitűzéseket és kezelési javaslatokat. Ha
valakit bővebben is érdekel, a hivatalban megtekintheti a Mosoni-sík különleges madárvédelmi
terület fenntartási tervét, társadalmi egyeztetésre összeállított dokumentációját. Kérem a
javaslatokat az elhangzottakkal kapcsolatosan.
A Képviselő-testület rövid vita után, 8 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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20/2008.(III. 03.) határozat
Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Natura 2000 fenntartási
tervben foglalt célkitűzésekkel és kezelési javaslatokkal egyetért.
Határidő: azonnal
Felelős: Papp Zoltán polgármester
III./ Tájékoztatók
1./ Szigetköz-Felső-Duna mente TFT „Gyalog, vízen, kétkeréken” turisztikai pályázat
Papp Zoltán: tavaly a 129/2007.(XII.18.) határozatban megfogalmaztuk, hogy részt kívánunk
venni a Szigetköz-Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanáccsal közösen a NYDOP-20072.2.1/2F program „C” Tájegységnyi öko-, és aktív turisztikai programok megvalósítása című
pályázaton. Projektötletként a Horgásztó környékén tanösvény, ismeretterjesztő táblák kihelyezését
jelöltük meg. A Fejlesztési Tanács benyújtotta a pályázatot, melyet formai hiba miatt elutasítottak.
Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét.
2./ Baranyai Ferencné levéli 418 hrsz. elbirtoklása
Papp Zoltán: 2008. február 26-án volt a tárgyalás a Mosonmagyaróvári Városi Bíróságon az
elbirtoklás ügyében. A pert elvesztettük, a végzés kézhezvétele után azt a testület elé terjesztem.
Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét.
3./ Március 15-i ünnepség
Radák Tamás: tájékoztatta a képviselőket a március 14-én megtartandó megemlékezésről, s kérte,
hogy minél többen vegyen rész azon.
Mivel más napirendi pont, további észrevétel nincs az ülést 18.50 perckor berekesztem, felkérem a
jegyzőkönyv-hitelesítőket a jegyzőkönyv aláírására.
K.m.f.
Papp Zoltán
polgármester

Nagy István
jegyző

Horváth Lajos
jkv. hitelesítő

Rajna István
jkv. hitelesítő
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