Jegyzőkönyv
Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 24-én, a
községházán tartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Kovács Gábor polgármester
Kiszeli Lajos alpolgármester
dr. Angyalics Attila képviselő
Bujtás László képviselő
Nátz Miklós képviselő
Sárvári István képviselő
Wandraschek Ferenc Antal képviselő
Hiányzik:Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
Meghívottak:
Tolnai Henriette pénzügyi főmunkatárs
Unger Edit a Lébényi Német Önkormányzat elnöke
Kovács Gábor: köszönti a testületi ülésen megjelenteket és a lakosságot a kábeltelevízión
keresztül. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, minden képviselő jelen van. A
jegyzőkönyv hitelesítésére Sárvári István és Kiszeli Lajos képviselőket kéri fel. Megkérdezi,
hogy a meghívóban közölt napirendhez van-e valakinek hozzáfűznivalója.
Amennyiben nincs, ő egy pontot javasol felvenni az egyéb döntést igénylő ügyek közé,
nevezetesen a mosonmagyaróvári Hansági Múzeum fenntartásának támogatásról szóló
döntést.
Kéri, hogy aki a napirendet a módosítással együtt, valamint a jegyzőkönyv hitelesítők
személyét elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2011. (II. 24.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011.
február 24-i képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint
állapítja meg:
1.)
Polgármester tájékoztatója a pályázatok teljesítéséről.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
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2.)
A 2011. évi költségvetés módosítása.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
3.)
A Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzat
Társulás
KEOP-1.1.1./2/F/09-2010-0007
pályázatához önerő biztosítása.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
4.)
Döntés egy határon átnyúló szlovák-magyar pályázaton való
részvételről.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
5.)
Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
6.)
Egyéb döntést igénylő ügyek:
a)
A Lébényi Német Önkormányzat helyiséghasználati ügye.
b)
Döntés
a
mosonmagyaróvári
Hansági
Múzeum
fenntartásának támogatásáról.
Jegyzőkönyv-hitelesítők: Sárvári István és Kiszeli Lajos képviselők.

1.) Polgármester tájékoztatója a pályázatok teljesítéséről
Kovács Gábor elmondja, hogy a folyamatban lévő és már megvalósult pályázatok
teljesítéséről, a pályázatok állapotáról, és a további pályázatok ,,menetrendjéről” szeretne egy
tájékoztatást adni.
A kisiskola felújítására benyújtott pályázat volt a legegyszerűbb, a benyújtást követően nem
sokkal megkapták a választ a támogatásról, majd egy hónapon belül a támogatási összeget is
átutalták. A pályázat megvalósult, és már az elszámolása, lezárása is megtörtént.
Az egészségház felújításának pályázatát is ellenőrizték már, jelenleg a hiánypótlások folynak,
de már a végéhez közeledve. Apró hiányosságokat tártak csak fel, például, hogy a
pályázatban eredetileg szereplő, az oltóanyagok tárolására szolgáló 70 literes hűtőszekrény
helyett 75 litereset vásároltak. Igazolták az eltérést, aminek az volt az oka, hogy csak ilyen
méretű volt kapható. Körülbelül 4,3 millió Ft az a maradványösszeg, amit még nem kaptak
meg a támogatásból, reméli, hogy napokon belül ez is megérkezik.
Az iskola (volt gimnázium) épületének akadálymentesítésére kiírt pályázat ellenőrzése is
lezajlott, itt is csak az előbbihez hasonló, apró kritikát kaptak.
Az új óvoda építésének március 9-én lesz a nagy ellenőrzése, úgy számolja, ez körülbelül 12
órán keresztül fog tartani, hiszen mindent át fognak vizsgálni. A legjobb tudása szerint
minden szükséges dolgot beszereztek, ami csak a pályázat teljesüléséhez kell.
Az Idősek Klubjának ellátásait már a kistérségen keresztül vehetik igénybe. Az ellátás
átadását követően a pályázat megvalósítását is át kellett adni nekik, így az ellenőrzés során is
a kistérségnek kell helyt állni.
Van még egy megnyert, de még el nem kezdett pályázata az önkormányzatnak, a közösségi
ház felújítása, amelynek megvalósítása elhúzódik. Ennek az az oka, hogy az imént felsorolt
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pályázatok így is elég nagy terhet jelentettek az önkormányzatnak. Másrészt azért sem
célszerű korábban belekezdeni a megvalósításba, mint ez év nyár eleje, mert a támogatás
megállapítása itt egyoldalú határozattal történt, ami viszont csak egy év elteltével válik
visszavonhatatlanná. Tavasszal, nyár elején azonban már megkezdődhet a közbeszerzése, és a
nyertes vállalkozó az év második felében már megvalósíthatja az építkezés első ütemét.
Megkérdezi, hogy a részleteket tekintve merült-e fel valakinek kérdése.
Nátz Miklós megkérdezi, hogy a hűtőszekrény méretén kívül milyen hiányosságokat tártak
még fel abban a pályázatban.
Kovács Gábor elmondja, hogy kifogásolták a rámpa színteli eltérésű kövezését. Ezen felül a
rendelő alaprajzát is ki kellett tenni, kitapintható formában. Ezt, valamint az orvosok
legfontosabb adatait most braille írással is ellátott táblák jelzik. Ilyen jellegű hiányosságokat
állapítottak tehát csak meg.
Kéri, hogy aki a tájékoztatóját elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2011. (II. 24.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
polgármester tájékoztatóját a pályázatok teljesítéséről elfogadja.

a

2.) A 2011. évi költségvetés módosítása
Előterjesztés: lsd. 1. sz. melléklet
Kovács Gábor tájékozat, hogy az elmúlt órában a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta a
költségvetési rendelettervezetet. A régi rendelet hatályon kívül helyezésének és új rendelet
elfogadásának az az oka, hogy a költségvetés soraiba nem kerültek beépítésre a német
önkormányzat kiadásai is bevételei. A jegyző tájékoztatása szerint a beépítést a régi rendelet
hatályon kívül helyezésével és új rendelet elfogadásával a legcélszerűbb megtenni. Így a
Lébényi Német Önkormányzat költségvetése már a költségvetés összegző tábláiban is meg
fog jelenni, ennyi a módosítás lényege. A kisebbségi önkormányzatnak a települési
önkormányzattól juttatott, korábban már a képviselő-testület által is jóváhagyott 200 ezer
forintos támogatása a költségvetés 3/d táblázatában kerül feltüntetésre, forrása pedig a
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás részére átadni tervezett pénzeszköz egy része.
Erre azért kerülhet sor, mert nemrégiben kiderült, hogy a társulás által beadott pályázat önrész
szükséglete kevesebb lesz az eredetileg tervezettnél, illetve a teljes önerő megfizetésére csak
három év alatt kell, hogy sor kerüljön.
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése ehhez.
Kérdés nem volt.
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Kovács Gábor a Pénzügyi Bizottság elnökét kérdezi meg a bizottság véleményéről.
Wandraschek Ferenc Antal elmondja, hogy a bizottság az új költségvetést egyhangúlag
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Kovács Gábor szavazást rendel el. Kéri a képviselőket, hogy amennyiben az új rendelet
elfogadásával, és ezzel egyidejűleg a korábbi rendelet hatályon kívül helyezésével
egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.
A képviselő testület egyhangú szavazás mellett elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet,
ezzel megalkotta Lébény Nagyközség Önkormányzatának 3/2011. (II.25.) önkormányzati
rendeletét az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről lsd.2. sz. melléklet

3.) A Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzat Társulás
KEOP-1.1.1./2/F/09-2010-0007 pályázatához önerő biztosítása
Előterjesztés: lsd. 3. sz. melléklet

Kovács Gábor tájékoztat, hogy amikor legutóbb Mosonmagyaróváron járt a társulás ülésén,
tájékoztatták, hogy végleg összeállt a KEOP pályázat. Változás, hogy Lébény részéről
csökken a fizetendő önerő, és azt egymást követő három év alatt kell csak megfizetni. A
határozati javaslat az önerő összegének a meghatározott ütemezés szerinti biztosításáról,
valamint az erről szóló fedezetigazolás kiállításáról szól. Ezt valamennyi tagtelepülésnek meg
kell tenni, hogy a végleges pályázat benyújtható legyen. Ezt követően összegszerűen ismerteti
az előterjesztett határozati javaslatot. Ismerteti, hogy a kezdeti elképzeléshez képest változást
jelent, hogy a Lébénybe tervezett hulladékszigetek száma hárommal csökken, így négy
darabot alakítanak ki, plusz marad a hulladékudvar is. A későbbiekben még azt is át kell
gondolni, hol legyen ez a négy pont, jól megközelíthető, de legkevésbé zavaró helyen. Ebben
a határozatban azonban egyelőre csak az önerőről kell dönteni. Szavazásra teszi fel a
határozattervezetet, aki elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2011. (II. 24.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzata vállalja, hogy a
Mosonmagyaróvári
Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás
KEOP-1.1.1./2F/09-2010-0007
pályázatához kapcsolódóan 10.816.000,- Ft azaz tízmilliónyolcszáztizenhatezer forint önerőt az alábbiak szerint biztosít
és a társulás számlájára megfizet:
2011. évi költségvetésében: 3.244.800,- Ft-ot,
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2012. évi költségvetésében:6.489.600,- Ft-ot
2013. évi költségvetésében: 1.081.600,- Ft-ot.
A fenti teljes összeg meglétének igazolására 2011. március 7-ig
bankszámla igazolást küld a Társulásnak, a fenti éves összegeket
pedig a gördülő költségvetésében előirányozza.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. március 10.

4.) Döntés egy határon átnyúló szlovák-magyar pályázaton való részvételről
Kovács Gábor elmondja, hogy a pályázaton való indulásra azért tesz komolyabb előkészítés
nélkül javaslatot, mert nincs kockázata, és nem jelent anyagi terhet az önkormányzat számára.
A program a határ mindkét oldalán megindítható, a szóban forgó pályázatot egy szlovák cég
szeretné benyújtani az üzleti együttműködés keretén belül. A pályázható keretösszeg 1,9
millió Euro. A pályázati elképzelés az, hogy az üzleti szféra részére egy a facebook elvén
működő rendszert alakítanának ki, amely azonban üzleti jellegű lenne, és az adott cégek
tevékenységét ismertetné. Az ezen szereplő vállalkozás egy partnerhálózati rendszer része
lenne, anélkül, hogy bármilyen költsége merülne fel ezzel kapcsolatban, hiszen a rendszer
teljes egészében a pályázati alapból kerülne kialakításra. Lébény ebben a pályázatban csak
együttműködő partner lenne. Előnyt az jelentene, hogy a település lenne a projekt magyar
oldali ,,gazdája”, ezáltal Lébényben, a projekt bejegyzett magyar pontján munkahely is
teremtődne. A témát azért kell a mai ülésen tárgyalni, mert a pályázat beadási határideje
február 28-a. Ha támogatásra érdemesnek találják, akkor belevághatnak, hiszen nincs anyagi
kockázata. A pályázat beadásához csak különböző nyilatkozatok szükségesek az
önkormányzat részéről. Amennyiben a szlovák partner beadja, elindítja, és a pályázat nyer,
akkor a testület még visszatérhet a részletes megtárgyalására. Jelenleg a pályázaton való
elinduláshoz, az ehhez szükséges lépések megtételéhez kér felhatalmazást. Megkérdezi, van-e
valakinek kérdése.
Nátz Miklós megkérdezi, hogy erről csak ő nem kapott írásban anyagot, vagy a többiek sem
kaptak.
Kovács Gábor elmondja, hogy erről nem volt írásban előterjesztés, tekintve, hogy a
megkeresés nemrégiben érkezett. Az ismertetést most szóban tette meg.
Wandraschek Ferenc Antal: felmerült benne a kérdés, hogy mi lehet annak az oka, hogy a
szlovák fél így lemaradt a partnerkereséssel. Azt javasolja, hogy az önkormányzat segítse a
pályázatot, de ne legyen ezzel kapcsolatban anyagi kötöttsége.
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Kovács Gábor szavazást rendel el. Kéri, hogy aki a pályázaton való indulást támogatja,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2011. (II. 24.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzata a HUSK/1001/1.1.2
hivatkozási számú, a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2007-2013 pályázat keretén belül az
1.1.2 Üzleti együttműködések elősegítése című pályázati
felhívásban, a CEPTEM Bratislava n.o. (Fejlett technológiák
központja, non-profit közhasznú szervezet, Pozsony) vezető partner
társpartnereként pályázatot kíván benyújtani.
Megbízza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása kapcsán
eljárjon.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. február 28.
5.) Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kovács Gábor elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatokról ezúttal nem készült írásos
anyag, tekintve, hogy csak egy határozat volt, mégpedig a kistérségi társulási megállapodás
módosításához történő hozzájárulás, az erről szóló jegyzőkönyvi kivonatot határidőben
megküldték a társuláshoz.
Legutóbb február 3-án találkoztak, azóta az alábbi főbb események történtek:
· Február 7-én került sor az iskola akadálymentesítési pályázat ellenőrzésére a VÁTI
Kht. részéről.
· Aznap az MTV regionális stúdiója készített egy riportot a településről, a városi
pályázat kapcsán.
· Szintén ekkor a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal részéről jártak itt szakértők, akik a
Pálos Rendházat tekintették meg. Arról tájékoztatták, hogy ha az önkormányzat
megvásárolja az épületet, és pályázatot nyer a felújítására, akkor tudnak majd tanácsot
adni a felújítás mikéntjére. Megjegyezték viszont, hogy véleményük szerint az épület
nincs olyan rossz állapotban. Úgy gondolja, ha az épület sorsát illetően záros határidőn
belül nem születik bíztató megoldás, akkor a leszakadt, hiányzó ereszt az
önkormányzatnak mindenképpen pótolnia kellene, akár a saját költségére is, mert az
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épület fala teljesen elázik. Úgy gondolta, hogy a nagyiskola épületéről lebontandó
ereszt szerelnék ide fel. Azért tájékoztatja erről a testületet, hogy tudjanak róla, és
támogassák az elképzelést.
· Február 8-án délelőtt a legutóbbi ülésen tárgyalt kerékpártárolós pályázatot készítő cég
szakemberei jártak nála, délután pedig a hulladékgazdálkodási társulásnak volt ülése.
· Február 14-én a Szabó és Társa Kft. részéről Szabó Gyula járt nála, ők lesznek a
templom és a plébánia kivitelezési munkáinak alvállalkozói. Reméli, hogy azt a
munkát is jól végzik majd el.
· Február 14-én zarándokutak találkozója volt Lébényben, a zarándokutak szervezői az
ország minden részéről jöttek, a jövőbeli együttműködés reményében. A tervezett
közös pályázat készítői is képviseltették magukat, reméli, hogy erre lesz lehetőség és
sikerül a Szent Jakab napot, mint már-már tradicionális lébényi rendezvényt, tovább
finomítani.
· Február 15-én Csornán került sor az imént tárgyalt hulladékkezelési pályázat
munkaterületének átadására, a pályázat keretében ugyanis a lébényi szemétlerakó is
rekultiválásra kerül. Feltételezhető, hogy a rekultiváció már az idei évben megvalósul.
· Szintén 15-én, délelőtt a TÖOSZ ülésén volt Győrben, délután pedig a Kisalföld
részére adott tájékoztatást a várospályázatról. Délután 4 órakor a Mosonmagyaróvári
Vízitársulat tartotta küldöttválasztó ülését a polgármesteri hivatalban.
· Február 16-án LEADER ülésen volt.
· Február 21-én Budapesten járt, az iskola akadálymentesítési pályázat közbeszerzési
anyagát hozta el, amire szintén szükség volt az ellenőrzéshez.
· Február 22-én az ipari park vállalkozói részére tartottak egy tájékoztató rendezvényt,
amelynek témája az adózás, az aktuális pályázatok, és a várossá nyilvánítási pályázat
volt.
· Az ülés napjának délelőttjén rendkívüli kistérségi ülést tartottak Mosonmagyaróváron,
14 órakor pedig a LEADER szervezet tartott kihelyezett tájékoztató fórumot
Lébényben.

6.) Egyéb döntést igénylő ügyek
a)
A Lébényi Német Önkormányzat helyiséghasználati ügye
Kovács Gábor mielőtt átadja a szót Unger Editnek, a Lébényi Német Önkormányzat
elnökének, elmondja, örömteli, hogy a nemrégiben megalakult kisebbségi önkormányzat
7

olyan pályázatokon akar indulni, amelyek csak számára elérhetők. A Faluházba tervezett
közösségi tér megvalósítása azonban valamennyi lébényi számára előnyt jelenthet.
Unger Edit: tájékoztat, hogy a Német Szövetségi Belügyminisztérium minden évben
különböző pályázatokat ír ki, amelyeken magyarországi német önkormányzatok
pályázhatnak. A pályázat, amelyen indulni szeretnének, ifjúsági találkozóhely kialakítását
célozza. A polgármester úrral előzetesen egyeztetett, aki arról tájékoztatta, lenne lehetőség rá,
hogy a Faluház középső termét megkaphassák erre a célra. Bútorokat, technikai eszközöket,
számítógépeket és sporteszközöket szeretnének pályázni. A fiatalok szabadidejének hasznos
és tartalmas eltöltésére szeretnének egy helyet teremteni. A helyiségnek a fenti célra 10 éves
időtartamra történő rendelkezésre bocsátását kéri a képviselő-testülettől.
Kovács Gábor: elmondja, hogy a Faluház épületét, amelyet az önkormányzat is pályázati
pénzből újított fel, az elmondottakhoz hasonló, közösségi célokra lehet csak használni.
Támogatja, hogy a helyiséget 10 évre adják használatba a német önkormányzatnak, de a
rezsiköltségeket továbbra is a települési önkormányzat viselje. Az előterjesztett határozati
javaslatot elfogadásra javasolja, mert az épületnek ezáltal méltó felhasználási módja lenne,
ráadásul a kisebbségi önkormányzat is megfelelő székhelyet kaphatna ebben a helyiségben.
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzáfűznivalója az elmondottakhoz.
Kérdés híján szavazást rendel el. Kéri, hogy aki az előterjesztett határozati javaslat szerint
egyetért a kisebbségi önkormányzat helyiséghasználati jogának biztosításával, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2011. (II. 24.) határozata:
I. Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Lébény, Fő út 80. szám alatti Faluház középső termét
ifjúsági találkozóhely létesítésére, 10 évre, a Lébényi Német
Önkormányzat ingyenes használatába adja. A helyiség
fenntartási költségei továbbra is a települési önkormányzatot
terhelik.
II. Az I. pontban vállalt kötelezettség abban az esetben lép
életbe, amennyiben a Lébényi Német Önkormányzat az
ifjúsági találkozóhely létesítésére sikeresen pályázik.
III. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
használat egyéb részleteiről sikeres pályázat esetén a
Lébényi Német Önkormányzattal megállapodjon, valamint
az ifjúsági találkozóhely létesítése érdekében, a Lébényi
Német Önkormányzat által benyújtandó pályázathoz, a
helyiséghasználattal kapcsolatos nyilatkozatokat kiadja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. február 28.
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b)

Döntés a mosonmagyaróvári Hansági Múzeum fenntartásának támogatásáról

Kovács Gábor elmondja, hogy a mai napon rendkívüli kistérségi tanácsülést tartottak, ahol
részletes tájékoztatást kaptak az óvári múzeum helyzetéről. Ennek lényege, hogy a múzeum
működéséhez körülbelül 10,9 millió forint hiányzik, mert a megyei közgyűlés úgy döntött,
hogy a megyei múzeumokat érintő leépítések teljes egészében csak az óvári múzeumot
érintenék. Öt embert kell elbocsátaniuk, mind az ötöt Mosonmagyaróvárról tennék meg. Ha a
kistérségi ülésen javasolt támogatási forma megvalósul, akkor a múzeum még egy évig
biztosan fennmaradhatna, a következő évtől pedig a tervek szerint a múzeumot megillető
állami támogatást már a kistérség igényelné meg, nem a megye. A jelenlegi támogatás úgy
állna össze, hogy Mosonmagyaróvár városa 6 millió Ft-ot ajánl fel saját költségvetéséből, a
Kistérségi Társulás a saját pénzeszközeiből 2 millió Ft-ot, a fennmaradó 2 millió Ft-ot pedig a
kistérség településeinek kellene összeadni. 900 ezer forint megtakarítását Szentkuti Károly
múzeumigazgató szerint az intézmény magára tudja vállalni. Arra tesz javaslatot, hogy
kistérségi településként Lébény lakosságának a kistérség, Mosonmagyaróvár kivételével,
lakosságszámához viszonyított arányában járuljanak hozzá a hiányzó 2 millió forint
biztosításához. Úgy gondolja, úgy helyes, ha valamennyi település megteszi ezt, még ha
lakosságszámának megfelelően, kisebb összeggel is. Amennyiben a képviselő-testület a
támogató határozatot elfogadja, úgy ő azt már a következő nap meg tudja küldeni Nagy
Istvánnak, a társulási tanács elnökének. Ez az egyetlen megoldás, ha a kistérség így átveszi a
múzeumot, akkor megmarad, egyébként megszűnik.
dr. Angyalics Attila egyetért az elmondottakkal, de úgy gondolja, a települések pénzügyi
helyzete sem túl jó ráadásul Lébény is a saját múzeumának újraindítását tervezi. Úgy
gondolja, a városi és kistérségi vezetőknek is hozzá kellene járulniuk saját jövedelmükből a
kultúra támogatásához.
Kovács Gábor hozzáteszi, erről nem lehet testületi határozatban dönteni.
Wandarschek Ferenc Antal, mint lokálpatrióta, egyetért a múzeum támogatásával.
Sajnálattal hallotta, hogy már megkezdődött a múzeum anyagának széthordása, és sajnálattal
veszi tudomásul azt is, hogy a kormány ezen a területen akar takarékoskodni. Úgy gondolja,
nekik mindenképpen biztosítaniuk kell a túlélés lehetőségét a múzeum számára, annál is
inkább, mert a helyi múzeum számára is csak tőlük kaphatnak majd segítséget. Javasolja,
hogy támogassák a határozatot.
Kiszeli Lajos úgy gondolja, ami most zajlik a múzeum körül, az felháborító. Az ügy nagy
sajtóvisszhangot kapott, így a laikusnak is világos, hogy a megyei közgyűlés a megyei
intézményrendszer költségeit csökkentő intézkedéseit teljes egészében a múzeumi szervezet
csökkentésével akarja megvalósítani. Azt, hogy ezt a csökkentést egyedül az óvári múzeumon
akarja végrehajtani, elfogadhatatlannak tartja. Véleménye szerint az jelentene megnyugtató
megoldást, ha Mosonmagyaróvár, vagy a kistérség venné át a fenntartását. Addig azonban,
amíg ez megtörténik, a túlélés lehetőségét biztosítani kell. A polgármester úr javaslatát, hogy
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lakosságszám arányosan járuljanak hozzá a fenntartáshoz, tisztességes javaslatnak tartja és ő
is elfogadásra javasolja a testületnek.
Kovács Gábor szavazást rendel el, aki a támogató határozat elfogadásával egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2011. (II. 24.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a mosonmagyaróvári Hansági Múzeum 2011. évi
fenntartásához a település lakosságszámának arányába 145.500,- Fttal járul hozzá.
A Képviselő-testület a támogatás összegét az önkormányzat 2011.
évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.25.) számú önkormányzati
rendeletében biztosítja, a 3/d számú melléklet Mosonmagyaróvári
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás során megmaradó
összegből.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról
gondoskodjon.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. április 30.
Kovács Gábor tájékoztat, hogy a határozatot már a holnap nap során el fogják küldeni a
kistérséghez.
c)

Közérdekű kérdések, hozzászólások

Wandraschek Ferenc Antal felveti, hogy a már nem működő kinti óvoda udvarán játszóteret
lehetne kialakítani, hogy az újtelepi rész fiataljainak is legyen a közelben játszótér. A meglévő
játékokat esetleg ki lehetne egészíteni újakkal, és így a lakosság szolgálatába állítani.
Kovács Gábor felkéri Sárvári Istvánt, az ÁMK vezetőjét, hogy vizsgálják meg, szükséges-e
még valamit átvinni a kinti óvodából az új óvodába. Kéri a szakmai véleményét arra
vonatkozóan, hogyan lehetne a kinti óvoda udvarán egy részt lerekeszteni, és átmenetileg
játszóteret kialakítani. Wandraschek képviselő úr felvetését jogosnak tartja, de a megvalósítás
előtt az óvónők, pedagógusok véleményét is ki kell kérni.
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Wandraschek Ferenc Antal elfogadja a választ, de úgy gondolja, a lakosság érdekében
mielőbb megoldást kell találni. Felhívja a figyelmet a településen áthaladó nagy
kamionforgalomra, a problémát a lakosság is jelezte felé. Megoldásként el tudja képzelni,
hogy a helységnévtáblákra korlátozó táblákat helyezzenek ki, abban az esetben pedig, ha a
települést menekülő útvonalként használják, átmenetileg oldják fel a korlátozást. Kifogásolja,
hogy a zarándokok összejöveteléről csak a lakossággal együtt kaptak hírt, jó lett volna, ha
több információval rendelkeznek róla.
Kovács Gábor elmondja, hogy ez nem olyan jellegű rendezvény volt, ahol a képviselőknek is
meg kellett volna jelenni. Ráadásul a találkozó szinte végig német nyelven folyt, ami esetleg
nyelvi nehézséget is jelentett volna. A kamionforgalom ügyében egy hivatalos levélben fogja
jelezni az igényt a Közútkezelő felé.
Egyéb kérdés és hozzászólás híján az ülést 19:07 perckor 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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