Jegyzőkönyv
Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-án, a
községházán tartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester
Kiszeli Lajos alpolgármester
Dr. Angyalics Attila képviselő
Nátz Miklós képviselő
Sárvári István képviselő
Wandraschek Ferenc Antal képviselő
Hiányzik: Bujtás László képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
Meghívott: Dr. Vermes Tamás főigazgató főorvos
Bider Katalin ápolási igazgató
Király Csabáné
Kovács Gábor köszönti a televízió nézőit, képviselő-társait, és a megjelent vendégeket, az
ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagjából 6-an jelen vannak, tehát az
ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Kiszeli Lajos és Sárvári István
képviselőket. A meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja elfogadásra. Megkérdezi,
hogy a képviselők részéről van-e módosító javaslat a napirendhez, illetve a jegyzőkönyv
hitelesítők személyéhez. Módosító javaslat híján kéri, hogy aki a javasolt napirenddel, és a
jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
64/2012.(VI. 28.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. június
28-i képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) Település életében jelentős szerepet játszó szervezet bemutatkozása:
a.) Tájékoztató a Karolina Kórház-Rendelőintézet tevékenységét,
működését érintő változásokról.
b.) Tájékoztató az „Egészségre nevelő és szemléletformáló
életmódprogramok a kistérségben” című pályázatról.
Előadó: Dr. Vermes Tamás a Karolina Kórház-Rendelőintézet főigazgató
főorvosa
2.) Polgármester tájékoztatója a Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanács munkájáról.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
3.) A Lébényi ÁMK Igazgatójának beszámolója a 2011/2012-es
tanévben végzett munkáról.
Előterjesztő: Sárvári István intézményvezető
4.) A 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletre érkezett törvényességi
felhívás tárgyalása.
Előterjesztő: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
5.) A Lébényi ÁMK átszervezésével kapcsolatos hiánypótlás
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a)
Lébényi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Alapító Okiratának módosítása (hiánypótlás)
b)
A Lébényi Óvoda, Óvoda-Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
(hiánypótlás)
c)
Lébényi Óvoda, Óvoda-Bölcsőde gazdálkodási feladatainak
ellátása.
Előterjesztő: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
6.) Kistérségi szolgáltatások igénybevétele
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
7.) Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
8.) Egyéb döntést igénylő ügyek
a)
Ördögkonyha Kft-vel az önkormányzati konyha működtetésére
kötött szerződésről (szóbeli előterjesztés)
b)
Evangélikus Egyházközség kérelme
c)
Eight Singers Lébényi Énekegyüttes kérelme
d)
Ingatlan területrendezési kérelem
Zárt ülés:
A Közjó Szolgálatáért emlékplakett odaítéléséről döntés.
Jegyzőkönyv hitelesítők Kiszeli Lajos és Sárvári István képviselők.
1.) Település életében jelentős szerepet játszó szervezet bemutatkozása:
a.) Tájékoztató a Karolina Kórház- Rendelőintézet tevékenységét, működését
érintő változásokról.
Előterjesztés ld. 1. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy az első napirendi pont keretein belül a település
szempontjából jelentős szerepet játszó szervezet mutatkozik be, mégpedig a Karolina Kórház
Rendelőintézet. Képviselője Dr. Vermes Tamás főigazgató főorvos rövid tájékoztatást ad a
kórház működéséről, valamint az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok
a kistérségben” című pályázatról. Megkéri Dr. Vermes Tamás főigazgató főorvost
tájékoztatójának megtartására.
Dr. Vermes Tamás megköszöni a meghívást, és megtiszteltetésnek tartja, hogy az
intézményt bemutathatja. Elmondja, hogy közel 80 ezres lakosság egészségügyi ellátását
hivatott biztosítani a kórház. Július 1-től új működési engedélyek birtokában fognak működni
a kórházak, ezzel együtt az egészségügyi rendszer átalakítása is halad előre, így bizonyos
kórházak funkciót váltottak. A Karolina Kórházban az aktív ellátás továbbra is megmarad 308
ágyon, aminek több mint fele aktív, a fennmaradó rész krónikus ellátás. Az új működési
engedély szerint 160 ágyon fog az aktív ellátás történni, 148 ágyon pedig a krónikus ellátás.
Összesen 11 szakma képviseli magát a kórházban, amelyből 8 aktív és 3 a krónikus.
Véleménye szerint nagyon jó az összetétele a kórházi ágy számnak, a struktúráknak Ez a
lakossági igényeknek is nagyon jól megfelel. Jó hír, hogy a kórház nem veszített a struktúra
átalakítással, gyakorlatilag minden terület megmaradt. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy
Lébény is a körzetben maradt. Valamennyire nőtt az ellátási körzet a csornai kistérség
irányába. Bősárkány és Tárnokréti került a körzetbe. A kórházban egy nagy rekonstrukció
zajlik, összességében 800 millió Ft felhasználásával, 90 %-os támogatottságú pályázattal.
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Afelújítás érinti a műtőblokkot, a gyermek és krónikus osztályt, a véradót, laboratóriumot,
röntgent. A korábban megkezdett rekonstrukciót sikerül most befejezni, és az ősz folyamán el
tudnak indítani egy rehabilitációs pályázatot, amely a mozgásszervi rehabilitációs osztály
teljes körű felújítását fogja eredményezni. Reméli, hogy a rendelőintézet felújítására is
nyílnak meg források. Megpróbálnak megfelelni a feladatnak, véleménye szerint ez a kórház
vonzó, van érdeklődés a munkaerő területén, jó orvosok jönnek át a győri kórházból. Ez is
jelzi, hogy egy jól átgondolt munka folyik, szakmailag is jól megalapozott terv mellett. Olyan
feladatokat látnak el, ameket biztonságosan tudnak ellátni, aminek meg úgy látják, hogy
nincsenek meg az ellátási feltételei, azt kellő időben utalják át a megyei kórházba. A kórház
különböző uniós pályázatokon is indul a munkaerő, a munkába visszaállítás, munkaképzés
területén. Egy kistérségi egészségfejlesztési pályázatban is szeretnének háttér intézményként
részt venni. Bemutatja Király Csabánét és Bider Katalint, akik ezeknek a programoknak
felelősei, a projektnek az előkészítői. Átadja a szót kolléganőinek.
Bider Katalin köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a képviselőket, televízió nézőit arról,
hogy Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a Kistérségi Társulás, illetve a Karolina
Kórház menedzsmentjének támogatásával készülnek az egészségre nevelő és
szemléletformáló életmódprogram pályázat beadására Mosonmagyaróvár várost és kistérségét
érintve. A pályázat két részre tagozódik. A rendelőintézetben egy egészségfejlesztési irodát
kell létrehozni. Az iroda feladata az összes, Mosonmagyaróvár város, illetve a kistérségben
előforduló személet formáló prevenciós életmódprogramok összeszervezése és koordinálása.
Nem csak Mosonmagyaróvár város, hanem a kistérségben lévő falunapokon történő
szűréseket, prevenciós programokat, helyi iskolában futó programokat támogatja az irodán
keresztül a pályázat. a pályázat másik része a rendszeres testmozgásra, életmódváltásra, diétás
tanácsadásra, helyi beteg klubok támogatására irányul. A maximális összeget kívánják
megpályázni, ami 125 mFt. A pályázat időtartama 18 hónap.
Király Csabáné elmondja, hogy egy egészségfejlesztési irodát kell létrehozni, melynek
koordinációs feladata van. Kapcsolatot fog jelenteni az alapellátás és a szakellátás között. A
program megvalósításához jelentősen hozzájárulnak a háziorvosok, akiket szeretnének
aktívan bevonni a program megvalósításába, egyrészt a szűrésekbe, másrészt pedig őket is
szeretnék képezni, szeretnék, ha előadásokon is részt vennének, és vállalnának előadásokat,
esetleg tréningeket. Ugyan úgy szeretnék bevonni a védőnőt, házi ápolókat is, mindazokat a
szakembereket, akik a településen élnek, hiszen ők ismerik legjobban a település lakosságát.
A programok egyrészt meglévő programok, másrészt újakat is szeretnének minden településre
eljuttatni. A programokat úgy állították össze, hogy nagy rendezvények is legyenek, illetve
kisebb, a pályázat időszaka alatt 3-4-szer ismétlődő programok. A mozgásra nagy hangsúlyt
szeretnének fektetni. Lesznek testsúly csökkentő programok, amelyek folyamatosak lesznek,
tehát, havi, heti gyakoriságúak. Először igényfelmérés történik, illetve háziorvosi javaslat
alapján fog összeállni a végleges program. Röviden ennyit szeretett volna elmondani,
bármilyen kérdésre szívesen válaszol.
Kovács Gábor megköszöni a tájékoztatást. Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése.
Részletes anyagot kaptak, mellyel kapcsolatban megkérdezi, hogy miképpen tudnak ehhez
hozzájárulni, hogy ez megvalósulhasson és Lébény is tagja lehessen.
Király Csabáné azt gondolja, hogy az egészségpolitika alakításában a képviselő-testületnek
nagy szerepe van. Az Önök támogatása ahhoz, hogy ez a program megvalósuljon nagyban
szükséges.
Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta megkérdezi, hogy kell-e a testületnek határozatot hozni, hogy
támogatják ezt a pályázatot.
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Király Csabáné: igen, megköszöni a támogatást. A pályázat benyújtásának komoly feltétele,
hogy a kistérségben működő háziorvos szolgálatoknak 62 %-ában igen választ kell adniuk, és
együttműködést kell kötni a Karolina Kórház Rendelőintézetével. Szeretnék, ha a háziorvosok
100 %-ban melléállnának ennek a programnak.
Kovács Gábor: A háziorvosokat ismerve biztosra veszi, hogy támogatólag fogadják a
programot, hiszen saját szervezésben tettek ők már hasonlót a falu lakosságáért. A kistérség
december 31-ig fog élni, ez egy 18 hónapos program. Véleménye szerint ez át fog szállni a
kistérség helyébe lépő járásra.
Király Csabáné azt gondolja, hogy a járás lakosságát fogja érinteni, és ez egy gazdasági
lépés is.
Wandraschek Ferenc Antal megkérdezi, hogy a későbbiek folyamán jelent-e az
önkormányzatnak anyagi terhet. Tüdőgyógyászattal és tüdőgondozással kapcsolatban
megkérdezi, hogy várható-e fejlesztés?
Bider Katalin: Az önkormányzatnak anyagi terhet nem jelent.
Dr. Vermes Tamás: A tüdőgyógyászatra a kórház nem kapott fekvőbeteg ellátást. A
belgyógyászat egy szintjén a tüdőbetegeket ellátják, ugyan úgy, mint eddig. A tüdőosztályok
centrumokban fognak működni. A krónikus tüdőbetegségek, amelyeket eddig is kezeltek,
továbbra is ellátásra kerülnek a belgyógyászaton. A tüdőgondozó ugyan úgy ellátja a
munkáját, mint eddig.
Kovács Gábor javasolja, hogy egy megerősítő határozatot hozzon a képviselő-testület. Aki
támogatja ezt a kezdeményezést, és a falu részvételét a programban, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
65/2012.(VI. 28.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata, a Mosonmagyaróvári Többcélú
Kistérségi Társulás, és a Karolina Kórház – Rendelőintézet
menedzsmentjének szándékát az „Egészségre nevelő és szemléletformáló
életmódprogramok a kistérségben” című TÁMOP-6.1.2/11/3 kódszámú
pályázat beadására.
2.) Polgármester tájékoztatója a Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács
munkájáról
Előterjesztés ld. 2. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a képviselők írásban megkapták a részletes anyagot. A
beszámolóból is látható, hogy a kitéréség nagyon sok feladatot lát el a településeknek. A
kistérségi társulás 2012. december 31-én jogutód nélkül meg fog szűnni, de a feladatok a
településeken megmaradnak, amelyeket a jövőben is el kell látni. Véleménye szerint sokat fog
még a Képviselő-testület ezzel a problémával foglalkozni. Kérdés és észrevétel híján
szavazásra teszi fel a tájékoztatót. Aki elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
66/2012.(VI. 28.) határozata
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Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
polgármester tájékoztatója a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérség
Társulási Tanácsában végzett tevékenységről elfogadja.
3.) A Lébényi ÁMK Igazgatójának beszámolója a 2011/2012-es tanévben
végzett munkáról.
Előterjesztés ld. 3. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót Sárvári István intézményvezetőnek
Sárvári István köszönti képviselő-társait, kábeltelevízió nézőit. Elmondja, hogy az elmúlt
tanév egy 5 éves ciklusnak is a zárása. Az előző ülésen történt meg az intézményvezetők
megválasztása, ezért megköszöni képviselő-társainak azt a támogatást, amit tőlük kapott.
Szeretné, ha a következő 5 év is olyan sikeresen zajlana az intézmény életében, mint ahogy az
elmúlt 5 év is zajlott. Megköszöni azoknak a lébényieknek a támogatását, akiket az elmúlt
években maga mögött tudhatott, akiknek a támogatására az iskola és az óvoda mindig
számíthatott. Az elmúlt tanév legjelentősebb változása az volt, hogy egy újabb
tagintézménnyel bővültek, a mecséri tagiskolával, és óvodával. A velük való együttműködés
nagyon jó volt. Megismerhették a mecséri iskolában, óvodában zajló munkát, és elégedetten
nyugtázták, hogy nagyon jó szakmai színvonalon, pontos adminisztrációval, lelkiismeretesen
dolgoznak. A gyerekek, és óvónők egyaránt élvezhették az óvoda szép épületét, ami
mindannyiuk megelégedésére szolgál, és egyre szebb, mind kívül, mind belül. Az óvoda
TÁMOP pályázat beadására készül. Reméli olyan lehetőségeket sikerül ebben kiaknázni,
amely egyrészt tartalmilag fejlesztik, megújítják az óvodai munkát, másrészt pedig
eszközfejlesztésre is lehetőséget ad. Következő évtől a vezető óvónő függetlenített csoportban
nem beosztott óvónőként fogja ellátni az óvoda vezetését, hozzá fog tartozni a mecséri és a
bezi tagóvoda, ezért egy plusz óvónő felvétele fog ősztől megtörténni. Az iskolában több
pályázat indult el, és többnek a beadása van folyamatban. A TIOP pályázat sikeres volt, a
kollégái használják az új technikai berendezéseket. Megemlíti, hogy a bezi és mecséri
iskolával nagyon jó a kapcsolatuk. Reméli, hogy a két tagiskola a jövőben is meg fog
maradni. Egy iskolai könyvtárfejlesztési pályázat elbírálás alatt van, és egy TÁMOP pályázat
benyújtására készülnek. Megköszöni a képviselő-testület, polgármester támogatását, amit az
idei évben az óvodának, iskolának adott. Kéri a beszámoló elfogadását.
Kovács Gábor megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel.
Mivel nincs, szavazásra teszi fel a beszámolót. Aki elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
67/2012.(VI. 28.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Lébényi
Általános
Művelődési
Központ
igazgatójának
beszámolóját a 2011/2012-es tanévben végzett munkáról,
elfogadja.
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4.) A 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletre érkezett törvényességi felhívás
tárgyalása
Előterjesztés ld. 4. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőnek.
Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta elmondja, hogy a mozgóárusítást végző vállalkozások
közterület foglalási díját a képviselő-testület 2000 Ft/napról 4000 Ft/napra emelte meg. A
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívást intézett ezzel
kapcsolatban a képviselő-testülethez, mivel álláspontja szerint ez a rendeleti szabályozás nem
felel meg a jogalkotási törvénynek, illetve Alaptörvény bizonyos rendelkezéseinek. Az
Alkotmánybíróság több döntésében is foglalkozott a mozgóárusítással összefüggő
díjmegállapításokkal, és olyan megállapítást tett, hogy az önkormányzat a rendeletek alkotása
során önkényesen nem tehet különbséget az egyes jogalanyok között. A mozgóárusításnak a
közterület foglalási díja nem lehet aránytalanul magasabb, mint más hasonló tevékenység,
vagy hasonló területet elfoglaló vállalkozások díja. Összehasonlította a törvényességi
felügyeleti szerv a megállapított díjat más, a helyi rendeletben szereplő díjjal, és arra a
megállapításra jutott, hogy ez az aránytalanság ebben a rendeletben megtalálható, ezért
alkotmányellenes. Azt indítványozta a törvényességi felügyeleti szerv, hogy mivel ez egy
olyan rendelet, ami még nem lépett hatályba, ezért a képviselő-testület a rendeletet ne is
léptesse hatályba. Ebben az esetben, az előző rendelet teljes szövegével hatályban marad.
Amennyiben hatályba léptetnék, és a későbbiekben kellene a törvényességi eljárás keretében
módosítani, akkor már nem tudna föléledni az eredeti szabályozás. Úgy gondolja, hogy el
kellene fogadni a törvényességi felügyeleti szervnek a javaslatát. Kéri, hogy döntsön ebben a
testület.
Kovács Gábor megkérdezi, hogy van-e észrevétel, kiegészítés.
Nátz Miklós megkérdezi, van-e mód arra, ha most visszaállítják a régi rendeletet, később
megvizsgálni a díjemelés lehetőségét.
Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: megpróbálhatják, de úgy gondolja, nagyságrendi eltérés
ebbe már nem fér bele. A törvényességi felügyeleti szerv, ha ezt egyszer ilyen indokokkal
visszaadta, nem hiszi, hogy ez kisebb változtatással átmenne. Visszatérhetnek erre,
megnézhetik, de úgy gondolja, most a azt döntést amit indítványozott az előterjesztésben meg
kell hozni.
Kovács Gábor elfogadja azt, amit Nátz Miklós mondott, a helyben élő, és többségében adót
fizető vállalkozókat védeni kell azzal, hogy ne tegyék aránytalanul könnyűvé az idejövő
helyzetét. Két vállalkozó küldött levelet, akiknek a szolgáltatásaira igényt tart a lakosság. Át
kellene a közterület foglalást is tartalmazó rendeletet nézni, és valamilyen módon új alapokra
hozni. Javasolja a rendelet tervezet elfogadását. Kéri, hogy aki elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület egyhangú szavazás mellett elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet,
ezzel megalkotta Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (VI. 29.)
rendeletét a közterület használatáról szóló 6/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról rendelkező 3/2012. (III. 24.) önkormányzati rendelet hatálybalépésének
elmaradásáról. (ld. 5. sz. melléklet)
5.) A Lébényi ÁMK átszervezésével kapcsolatos hiánypótlás
a.) Lébényi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító
Okiratának módosítása (hiánypótlás)
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Előterjesztés ld. 6. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőnek.
Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta elmondja, hogy az elmúlt ülésen fogadta el a képviselőtestület az ÁMK átszervezésével kapcsolatos különböző dokumentumokat. A határozatnak és
a jogszabályi előírásoknak megfelelően benyújtották az alapító okiratokat a Magyar
Államkincstárnak a kapcsolódó dokumentumokkal együtt. Hiánypótlási felhívást kaptak a
Kincstártól, nagy dolgokban nem állapított meg hiányt, egy-két helyen az új jogszabály és a
régi gyakorlat alapján értelmezési eltérés van. Elfogadja az Államkincstár módosító javaslatait
és ezek kerültek be most az alapító okiratba. Kéri a képviselő-testületet, hogy fogadja el az
ÁMK, valamint az óvoda alapító okiratának módosítását, valamint az óvoda gazdálkodási
feladatainak ellátására irányuló megállapodást.
Kovács Gábor megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kéri, hogy aki
elfogadja a jegyző asszony által elmondott kiegészítésekkel a Lébényi Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának a hiánypótlási felhívás szereplő
módosítással, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
68/2012.(VI. 28.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lébény
nagyközség, a Bezi község és Mecsér község önkormányzatai közös
fenntartásában működő Lébényi Általános Művelődési Központ alapító
okiratát 2012. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja, valamint
elrendeli az alapító okirat módosításokkal való egységes szerkezetbe foglalását.
I. Az alapító okirat bevezető rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, Bezi és Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete és Mecsér Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
(a továbbiakban: Ötv.) 9. § (4) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 37. § (1)-(5) bekezdése,
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés
b) pontja, (2) és (3) bekezdése alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratot adja ki:
II.

Az alapító okirat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
8.
Az Intézmény gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési
szerv.

III.

Az alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
13. Az intézmény típusa: többcélú intézmény, ezen belül közös igazgatású
közoktatási intézmény.

IV.

Az alapító okirat 15/A. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
7

15/A. Az intézmény tevékenységei:
Az intézmény ellátandó alaptevékenysége: nappali rendszerű, általános
műveltséget megalapozó 8 évfolyammal működő iskolai oktatás.
–

Az intézmény ellátja az 5. pont szerinti működési területén lakóhellyel
rendelkező gyermekek általános iskolai nevelését, oktatását, napközi otthoni
ellátását, nevelését. A lébényi székhelyintézményben és a bezi
tagintézményben német nemzetiségi nyelvoktatást végez.

–

Alapfokú művészetoktatási feladatokat lát el zeneművészeti ágban, az
alaptevékenységek szakfeladatrendjei között felsorolt tanszakokon.

–

Az intézmény tanulóinak, alkalmazottainak könyvtári szolgáltatást nyújt.

a) Alaptevékenységek államháztartási szakágazati besorolása:
852010

alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével)

b) Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása
852000

Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex
támogatása
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–
4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) az alábbi típusú
fogyatékosságban szenvedő gyermekek esetén:
− beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenessége miatt sajátos igényű gyermekek, tanulók,
− megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek,
tanulók.
852013 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása (1–4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–
8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) az alábbi típusú
fogyatékosságban szenvedő gyermekek esetén:
− beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenessége miatt sajátos igényű gyermekek, tanulók,
− megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek,
tanulók.
852023 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása (5–8. évfolyam)
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészet ágban:
a) 2011. szeptember 1-től kimenő rendszerben a következő
tanszakokon: szolfézs, furulya, fuvola, zongora.
b) 2011. szeptember 1-től felmenő rendszerben az alábbiak szerint:
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−

855911
855912

855913
855914
855915

855916
856013
910123
910121
910122
910204
931204
562913
562917

890114
890115

Klasszikus zene:
§ fafúvós tanszak (furulya, fuvola),
§ billentyűs tanszak (zongora),
§ zeneismeret tanszak (szolfézs kötelező, szolfézs,
zenetörténet – zeneirodalom),
§ kamarazene tanszak (kamarazene, kórus).
− Népzene:
§ pengetős tanszak (citera).
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése az alábbi
típusú fogyatékosságban szenvedő gyermekek esetén:
− beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenessége miatt sajátos igényű gyermekek,
− megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek.
Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai
nevelése az alábbi típusú fogyatékosságban szenvedő gyermekek
esetén:
− beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenessége miatt sajátos igényű gyermekek,
− megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek
Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
Fejlesztő felkészítés
Könyvtári szolgáltatások
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Iskolai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés (az általános iskola, az óvoda
kedvezményes étkezés igénybevételére jogosult alkalmazottai
tekintetében).
Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok
életminőségét javító programok
Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű
gyermekek, fiatalok részére.

A 890114 és a 890115 számú alaptevékenységi elemek értelmezése:
A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján az alábbi
sajátos nevelési igényű tanulók, továbbá a hátrányos helyzetű tanulók,
valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére biztosítja a többi
tanulóval együtt a képesség-kibontakoztató felkészítést, illetve az integrációs
nevelést, oktatást:
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−

beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenessége miatt sajátos igényű gyermekek,

−

megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Határidő: 2012. június 6. (felterjesztés az Államkincstárnak)
Hatályosulás: 2012. augusztus 1.
Felelős: polgármester, jegyző
Kovács Gábor kéri, hogy aki a Lébényi Óvoda, Óvoda-Bölcsőde Alapító Okiratának
hiánypótlási felhívás szerinti módosítását elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
69/2012.(VI. 28.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lébény
Nagyközség Önkormányzata, a Bezi Község Önkormányzata és Mecsér
Község Önkormányzata közös alapítású intézményének a Lébényi Óvoda,
Egységes Óvoda – Bölcsődének alapító okiratát az alábbiakban jóváhagyott
módosításokkal lépteti hatályba, valamint elrendeli az alapító okirat
módosításokkal való egységes szerkezetbe foglalását.
V.

Az alapító okirat 5. pontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel:

„Jogelődje: Lébényi Általános Művelődési Központ 9155 Lébény, Iskola köz
1.”
VI.

Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7.
Az intézmény gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési
szerv.”
VII. Az alapító okirat 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
12.
Az
besorolása:

intézmény

alaptevékenysége,

államháztartási

szakágazati

Alaptevékenysége: óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés.
–

Az intézmény ellátja a 4. pont szerinti működési területén lakóhellyel
rendelkező óvodáskorú gyermekek óvodai nevelését ellátását, napközbeni
ellátását, iskolára felkészítését, valamint 2. életévüket betöltött
kisgyermekek bölcsődei ellátását, egységes óvoda-bölcsőde csoportban.
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–

Szakvélemény alapján végzi a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelését, ellátását a szakfeladatrendben nevesített fogyatékosságban
szenvedő gyermekek esetében.

–

Német nyelven nemzetiségi óvodai nevelést, ellátást végez.

Államháztartási szakágazati besorolása:
851020

óvodai nevelés

VIII. Az alapító okirat 13. pontjának címe helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„13.

Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása”

IX.
Az alapító okirat 18. pontjából a „Lébény, Fő út 86.” szövegrész
törlésre kerül.
Határidő:
2012. június 6. (felterjesztés az Államkincstárnak)
Hatályosulás: 2012. augusztus 1.
Felelős:
polgármester, jegyző
Kovács Gábor kéri, hogy aki a Lébényi Óvoda, Óvoda-Bölcsőde gazdálkodási feladatainak
ellátásáról szóló megállapodást elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
70/2012.(VI. 28.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012.
augusztus 1-től létrejövő Lébényi Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde
gazdálkodási feladatainak ellátásra Lébény Nagyközség Polgármesteri
Hivatalát jelöli ki.
A Képviselő-testület a Lébényi Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde
gazdálkodási feladatainak ellátására irányuló megállapodást az
előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.
Felelős: jegyző, óvodavezető
Határidő: 2012. augusztus 1. majd azt követően folyamatos.

6.) Kistérségi szolgáltatások igénybevétele
Előterjesztés ld. 7. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a kistérségi ülésen elhangzott, hogy mely települések azok,
amelyek kilépnek a bentlakásos ellátásból. Lébény a kilépést nem indítványozza, azért sem,
mert december 31-én megszűnik a tárulás. A későbbiekben még úgy is kell foglalkozni azzal,
hogy a kötelező feladatokat hogyan látják el. A bentlakásos ellátás elsősorban az időskorúakra
vonatkozik. Ennek a feladatnak az ellátása kistelepüléseken nem kötelező. A kistérségi
működés lehetővé tette, hogy – kihasználva Mosonmagyaróvárhoz való tartozásunkat –, ezt a
feladatot a társulásban lévő települések Mosonmagyaróváron igénybe vehessék. Az állami
normatíva, és a térítési díj, amit az ellátott fizet, nem fedezi az ellátás költségeit. Az
önkormányzatnak kell a különbözetet számla alapján kifizetni. Évente ez személyenként 500
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eFt és 1 millió Ft közötti nagyságrendet is elérheti. Azzal nem oldanak meg semmit, ha
kilépnek a társulásból, mivel lehetnek olyan rászoruló idős vagy beteg lébényi lakosok, akik
esetében nincs más megoldás. Az lenne jó, ha felmerül annak indokoltsága, hogy egy idős,
gondozásra szoruló ember bekerüljön ebbe az ellátási rendszerbe, akkor ezt kizárólagosan úgy
lehessen megtenni, hogy az önkormányzattal a befogadó intézmény hivatalosan felveszi a
kapcsolatot. Arra tesz javaslatot, hogy ne lépjenek ki. Megkérdezi, hogy van-e valakinek
kérdése.
Wandraschek Ferenc Antal úgy gondolja, hogy az év végéig mindenképpen maradjon a
szolgáltatás.
Nátz Miklós: jelen pillanatban a lébényi lakosokat, akik igénybe veszik a kedvezményes
étkeztetést, fel kellene készíteni arra, hogy ez az ellátás év végén megszűnik. Támogatja a
bent maradást a kistérség működéséig.
Kovács Gábor kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a kistérség működéséig igénybe veszik a
kistérségi szolgáltatásokat, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
71/2012.(VI. 28.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy mindazon feladatokat, amelyeket a Mosonmagyaróvári Többcélú
Kistérségi Társuláson keresztül látott el a továbbiakban is a Társuláson
keresztül kívánja ellátni.
A Képviselő-testület kifejezi azon igényét, hogy amennyiben lébényi
lakos bentlakásos intézményi ellátásának szükségessége felmerül, az
ellátást végző intézmény előzetesen konzultáljon az önkormányzattal.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. július 15-től folyamatos.
7.) Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előterjesztés ld. 8. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót a
képviselők írásban megkapták. A legutóbbi ülés óta történt eseményeket az alábbiak
szerint sorolja fel.
·
·
·
·
·

·

Legutóbb a május 24-i képviselő-testületi ülésen találkoztak.
25-én IKSZT bejáráson vett részt a művezetővel és a kivitelezővel.
29-én aláírta a hitelszerződést a támogatásmegelőlegező finanszírozásról.
30-án Leader elnökségi ülésen volt.
1-én Szigetköz Napja rendezvényen vett részt, amely a Futura épületében volt.
Lehetőséget kínáltak a képviselő-testületnek, a kistérséghez tartozó civil
szervezeteinek, amennyiben igénylik, szívesen tartanak bejárást, bemutatót ebben
az épületben.
2-án tűzoltóverseny volt a faluban, melyről részletes anyag fog megjelenni az
újságban. Csapataink nagyon jól szerepeltek. Gratulál a lebonyolítóknak,
szervezőknek. Nagy jól szervezett rendezvény volt.
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6-án Halászin tartotta éves taggyűlését az Orvosi Ügyelet Kht.
7-én a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás nyitó rendezvényén vett részt.
Felhívja a figyelmet a település honlapjára, ahol részletes, naponta frissített
információ látható.
22-én újabb bejárás volt a Közösségi Házban.
23-án a Liszt Ferenc Vegyeskar tartotta jubileumi ünnepségét. Külföldről is
érkeztek vendégek. Nagy öröm volt látni, hogy képviselő-társai is ott voltak.
Gratulál, és további sikeres működést kíván.
27-én kerekasztal beszélgetésen vett részt jegyző asszonnyal a Kormányhivatalnál.
Széles Sándor kormánymegbízott úrtól kaptak tájékoztatást a várható változásokról.
28-án kistérségi szociális bizottsági ülésen volt. Rendőrségen volt a fa üggyel
kapcsolatban, illetve délután pénzügyi és gazdasági bizottsági ülésen vett részt.

8. Egyéb döntést igénylő ügyek
Előterjesztés ld. 9. sz. melléklet
Kovács Gábor: a c) pontban felvett, az Eight Singers Lébényi Énekegyüttes kérelmét
javasolja levenni a napirendről, mivel a pénzügyi és gazdasági bizottsági ülésen olyan
megoldást találtak az indítványukra, amely nem indokolja a képviselő-testületi ülésen történő
tárgyalását. E) és f) pontként az óvári bölcsődei ellátást lehetőségéről, és a TÁMOP
pályázaton való indulásról szeretne döntést hozni.
a) Ördögkonyha Kft-vel az önkormányzati konyha működtetésére kötött szerződésről
Kovács Gábor elmondja, hogy a Kft-vel való szerződés augusztus 31-én lejár. Tárgyalták a
pénzügyi és gazdasági bizottsági ülésen is, ezért arra tesz javaslatot, hogy most ne írjanak ki
pályázatot a konyha működtetésérel. Nem biztos, ugyanis, hogy önkormányzati feladatként
marad fenn a gyermekétkeztetés. Várhatóan a jövő héten elkezdődik a napkollektor és az
ezzel kapcsolatos beruházás kivitelezése. Egy korábbi testületi állásfoglalás szól arról, hogy a
lehető legnagyobb mértékben olyan helyzetet teremtsenek, hogy a bérlő az általa felhasznált
energiahordozókat, közműszolgáltatásokat, mért formában vegye igénybe a jövőben, és ne
átalánydíj keretében, mint jelenleg. Javasolja, hogy a kiírást addig, ameddig egyértelmű
törvényi rendelkezés nem jelenik meg, de legkésőbb év végéig halasszák el, és tartsák fenn a
jelenlegi bérlővel a folyamatos jogviszonyt. Megkéri Wandraschek Ferenc Antalt a pénzügyi
és gazdasági bizottság álláspontjának ismertetésére.
Wandraschek Ferenc Antal elmondja, hogy a pénzügyi és gazdasági bizottsági ülésen
elfogadták az Ördögkonyha Kft-vel történő hosszabbítást. Javasolja az elfogadását a
képviselő-testületnek.
Kovács Gábor megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése. Szavazásra teszi fel, kéri, hogy
aki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
72/2012.(VI. 28.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Konyha bérleti szerződését a jelenlegi bérlővel
meghosszabbítja
a
kisiskolában
folyó
beruházások
befejezéséig, illetve az iskolákkal kapcsolatos állami
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önkormányzati feladatmegosztás tisztázódásáig, maximum
2012. december 31.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
b) Evangélikus Egyházközség kérelme
Kovács Gábor elmondja, hogy az egyházközség által fenntartott ház felújítása nagyon
indokolttá vált. Jelenleg nagyon nehéz helyzetben van az egyházközség, nem tudják
előteremteni a felújításhoz szükséges anyagi fedezetet, ezért a képviselő-testülettől kértek
segítséget. A kérelmet szintén tárgyalta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság. Megkéri
Wandraschek Ferenc Antal a bizottság álláspontjának ismertetésére.
Wandraschek Ferenc Antal elmondja, hogy a képviselők írásban megkapták az
egyházközség kérelmét. A bizottság hosszas vita után arra az elhatározásra jutott, mivel
pénzügyi nehézségek vannak az önkormányzatnál is, hogy szeptemberben visszatérnek a
kérelemre. Javasolja a képviselő-testületnek a kérelem szeptemberi ismételt tárgyalását.
Kovács Gábor azt gondolja, hogy ez egy olyan kérés, amit mindenképpen támogatni kell. A
közösségi ház felújítása során 20 mFt önerő biztosítását kell előteremteni. A kérelmet
támogatásra méltónak tartja, szeptemberi adófizetés után tudják számszerűsíteni a támogatás
mértékét. Szavazásra teszi fel az előterjesztést, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
73/2012.(VI. 28.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy az Evangélikus Egyházközség támogatás iránti kérelmére
a szeptember 15-i helyi adó befizetési határidő lejártát követően térnek
vissza.
A támogatásról az adóbevételek ismeretében dönt a Képviselő-testület.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. szeptember 20.
d) Ingatlan területrendezési kérelem
Kovács Gábor elmondja, hogy van egy olyan ingatlan a dömötöri tó autópálya felé eső részén,
amelyről egy osztatlan tulajdonközösség megszüntetése után, a terület kimérése kapcsán
kiderült, hogy a 0134/6 hrsz-ú, önkormányzati útként ismert és használt területet is részben
magában foglal. Az új tulajdonos jelezte az önkormányzatnak, hogy mivel a területen fásítani
akar,és a fákat meg akarja védeni a vadkártól, ezért be szeretné keríteni a területet. Mivel az út
ebbe a területbe beleesik, azon a szokásos módon közlekedni nem lehet. Nehéz ez a helyzet,
hiszen mindkét fél jogos érdekei sérülnek. A területen járva megállapították, hogy a
tulajdonos a kerítést megcsináltatta, tehát a fásítás kapcsán neki kára nem történik, Ígérete
szerint, az út területére fákat nem fog ültetni, azért csináltatott kerítést, hogy megvédje a
meglévő állományát. Többféle döntés születhet. A jelenlegi út nyomvonal megtartásával
szolgalmi jogot biztosít, ezért nekünk más területet kell cserébe ajánlani, vagy meg kell
vásárolni. Az is egy alternatíva lehet, hogy tudomásul veszi az önkormányzat, hogy az új
tulajdonos végleg lezárja az utat, igénybe véve az ingatlan-nyilvántartás szerinti területét. Ezt
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az utat nem használják sokan, mivel a tó környékét más irányból is meg lehet közelíteni. A
pénzügyi és gazdasági bizottsági ülésen az a javaslat fogalmazódott meg, hogy ebben az
ügyben ne most szülessen döntés, hanem jobban körül kell járni, és a megoldási lehetőségeket
jobban fel kell tárni. Ebbe beletartozik az is, hogy az új tulajdonossal le kellene ülni, hogy
lássák, milyen megoldásokban lehet reálisan gondolkodni. Megkérdezi, hogy van-e más
észrevétel, kiegészítés. Javasolja, hogy a következő képviselő-testületi ülést megelőzően egy
pénzügyi és gazdasági bizottsági ülésre hívják meg a tulajdonost, hogy ott személyesen
tudjanak tőle kérdezni. Aki az előterjesztéssel egyetért, kéri, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
74/2012.(VI. 28.) határozata
Lébény
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
indítványozza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak, hogy a lébényi
0134/6 hrsz-ú önkormányzati út területszomszédjával kapcsolatos
határvita tisztázására a következő bizottsági ülésen kerüljön sor. A
Képviselő-testület javasolja, hogy a bizottsági ülésre az érintett terület
tulajdonosát hívják meg, és az önkormányzat is vegyen igénybe ügyvédi,
vagy egyéb jogi segítséget.
Az ügyben a döntéshozatal jogát a Képviselő-testület fenntartja.
Felelős: polgármester, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
Határidő:2012. szeptember 20.
Kovács Gábor a mosonmagyaróvári polgármester úr felhatalmazásából közzéteszi azt a
felhívást, hogy a Mosonmagyaróváron zajló bővítések, felújítások, illetve a demográfiai
helyzet miatt olyan állapot állt elő, hogy a mosonmagyaróvári bölcsődébe befogadnának
lébényi kisgyerekeket is. Úgy gondolja, hogy többeket Mosonmagyaróvárra köt a
munkahelye, és ha nekik esetleg van ilyen igényük, hogy gyermeküket szeretnék bölcsődébe
vinni, akkor kéri, hogy ezzel keressék a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatalt, mert
jelenleg a bölcsődékben van szabad kapacitás.
Kovács Gábor elmondja, hogy az ÁMK igazgatójának beszámolójában már elhangzott, hogy
lehetőség van az innovatív iskolák fejlesztésére kiírt TÁMOP pályázaton indulni. Javasolja,
hogy a pályázaton induljanak. A pályázat támogatási intenzitása 100 %. Egyéb kérdés,
észrevétel híján szavazásra teszi fel az előterjesztést. Aki elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
75/2012.(VI. 28.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul –
mint fenntartó - hogy a Lébényi Általános Művelődési Központ
iskolafejlesztés érdekében pályázatot nyújtson be az Innovatív Iskolák
fejlesztése TÁMOP-3.1.4-12/2 számú pályázatra.
Pályázat támogatási intenzitása 100 %.
Pályázat támogatja a megújuló, magasabb szakmai színvonalon működő
köznevelési rendszer működését, az oktatás és képzés minőségének és
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hatékonyságának javítását, kiemelten az idegennyelvtudást, digitális
írástudást, vállalkozói-, életpálya-építési, életviteli és egészségfejlesztési
készségeket, környezettudatosságot, aktív állampolgárságot, valamint
elősegíti az egész napos iskolai nevelés és foglalkoztatás elterjesztését.
Felelős: polgármester, intézményvezető
Határidő: pályázati kiírás szerint.
A „Közjó Szolgálatáért” emlékplakett odaítéléséről döntés
Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta elmondja, hogy az erről szóló rendelet évente 3
személy díjazását teszi lehetővé. Így a testületnek zárt ülés keretében sorra kerülő
személyi döntést megelőzően arról kell határozni, hogy megfelelő számú szavazat
esetén hány darab díj kerüljön kiosztásra. Az idei évben két jelölt van. Arról kellene
dönteni, hogy az idei évben egy díjat ad a képviselő-testület, vagy kettőt. Erről, még
mielőtt a választásra sor kerül, szavazni kell.
Kovács Gábor elmondja, hogy eddig is azt javasolta, és többségében a képviselőtestület javaslata is az volt, hogy elég egy díjazott. A maga részéről erre tesz
javaslatot, de elfogadja, ha a képviselő-testületnek más az álláspontja. Megkérdezi,
hogy van-e más észrevétel.
Dr. Angyalics Attila véleménye szerint mindkét személy megérdemli ezt a kitüntető
címet. Egyetértene azzal, ha mind a ketten megkapnák ezt a díjat.
Nátz Miklós támogatja dr. Angyalics Attila javaslatát.
Kiszeli Lajos emlékezete szerint az elmúlt évben abban állapodtak meg, hogy
elvként azt fogadják el, hogy évente csak egy díjat adnak ki, és ettől akkor térnek el,
ha erre nyomós ok van.
Kovács Gábor azt teszi fel szavazásra, hogy kettő darab díj kerüljön kiosztásra.
Kéri, hogy aki az idei évben kettő darab emlékplakett kiadását támogatja,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen és 2 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
76/2012.(VI. 28.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott,
hogy 2012. évben kettő darab a „Közjó Szolgálatáért” emlékplakett
adományozására kerülhet sor.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Közérdekű kérdés, bejelentés
Wandraschek Ferenc Antal rövid tájékoztatást kér a mikrobusszal kapcsolatban.
Kovács Gábor kéri, hogy ezt hadd tegye meg az újságban. A testület tavaszi ülésén hozott
döntés értelmében a régi buszt lecserélik egy új, korszerű Ford Transit kisbuszra, amelynek
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befogadó képességét tekintve hasonló, mint a Renault volt, de ez egy új busz. Szeretnék még
a nyár során a civil szervezetek használatába adni. A többi részletet írásban szeretné megtenni
a beszerzés lezárulta után, várhatóan az újság őszi számában.
Kovács Gábor egyéb napirendi pont és hozzászólás híján az ülést 19:40 órakor bezárta.

K.m.f.

Kovács Gábor
polgármester

dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta
jegyző

Kiszeli Lajos
jegyzőkönyv-hitelesítő

Sárvári István
jegyzőkönyv-hitelesítő
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