Jegyzőkönyv
Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án, 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
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
Meghívottak:
Tolnai Henriette pénzügyi főmunkatárs

Kovács Gábor: köszönti a testületi ülésen megjelentek képviselőket és a televízió nézőit.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, valamennyi képviselő jelen van. A meghívóban
javasolt napirend kiegészítésére tesz javaslatot. Az egyéb ügyek között a mosonmagyaróvári
Karolina Kórház orvosi műszer beszerzésének támogatását javasolja tárgyalni. Jegyzőkönyv
hitelesítőnek Kiszeli Lajos és Bujtás László képviselőket javasolja.
Kéri, hogy aki a kiegészített napirendet és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2011. (IV. 28.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011.
április 28-i képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint
állapítja meg:
1.)

2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló.

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
2.)

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
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3.)
A Lébényi Általános
Okiratának módosítása.

Művelődési

Központ

Alapító

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
4.)
A Mosonmagyaróvári
Megállapodásának módosítása.

Többcélú

Kistérségi

Társulási

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 Mosonmagyaróvári Karolina Kórház- Rendelőintézet
támogatása (endoszkópos beavatkozások feltételeinek kialakítása)
Jegyzőkönyv-hitelesítők: Bujtás László és Kiszeli Lajos képviselők.

Kovács Gábor: mielőtt rátérnének a napirendi pontok tárgyalására, a lakosság tájékoztatására
elmondja, hogy az ülést megelőzően 16 órakor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tartott
ülést, 17 órakor pedig a Zeiler Hungária paradicsomkertészetében tettek üzemlátogatást a
képviselő-testület és a polgármesteri hivatal érdeklődő munkatársai. Kéri az ülést a kábeltévé
számára rögzítő kamerást, mutasson egy közeli képet a Lébényben termett paradicsom
csomagolásáról, amelyen a település neve is szerepel. Elmondja, hogy az itt termett
paradicsomot már nemcsak külföldre viszik, hanem egy hazai áruházlánc is fogadja, illetve
helyi vállalkozót is bevonnának az értékesítésbe, hogy a paradicsom helyben is folyamatosan
kapható legyen. Ezt követően rátér a napirendi pontok tárgyalására.

1.) 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló
Előterjesztés: lsd. 1. sz. melléklet
2.) Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
Előterjesztés: lsd. 2. sz. melléklet

Kovács Gábor az első két napirendi pontot, kapcsolódó témájukból adódóan együtt javasolja
tárgyalni, de szavazni természetesen külön kell majd róluk. Amikor a 2010-es év
költségvetési beszámolóját tárgyalja a testület, addigra a Magyar Államkincstár felé már
eleget tettek beszámolási kötelezettségüknek, most a testület a már leadott tartalommal
készült beszámolót tárgyalja meg. Tájékoztatásképpen elmondja, Lébény történetében
pénzügyileg ilyen ,,zajos” év még nem volt, mint a 2010-es. Ezt az is mutatja, hogy a
költségvetés főösszege kétszerese volt a szokásosnak, ami a nagyberuházásoknak volt
köszönhető. Elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén jelen voltak a
képviselők, a könyvvizsgáló, valamint az adóügy és pénzügy munkatársai. Megkérdezi a
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Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét a bizottság érintett napirendi pontokkal kapcsolatos
álláspontjáról.
Wandraschek Ferenc Antal: köszönt mindenkit. Elmondja, hogy a bizottság az előterjesztett
anyagokat megtárgyalta és észrevételezte. A bizottsági ülésen jelen volt az adóügyi előadó és
a könyvvizsgáló is. Úgy gondolja, a beszámoló számai önmagukért beszélnek. A bizottság
áttekintette azt, és elfogadásra javasolja. A beszámolóhoz fűzött könyvvizsgáló záradékkal
kapcsolatban elmondja, a könyvvizsgáló csak apróbb észrevételeket tett, amelyek elenyészőek
ahhoz a munkához képest, amit a pénzügy és az adóügy végez. A könyvvizsgáló kérdésére
egy tízes skálán összességében kilencessel értékelte a hivatal által végzett pénzügyi munkát.
Apróbb javaslatokat tett csak a munka javítására. A bizottság az éves összefoglaló ellenőrzési
jelentést is elfogadásra javasolja a testületnek.
Kovács Gábor szavazást rendel el. Kéri, hogy aki az önkormányzat 2010. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő testület egyhangú szavazás mellett elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet,
ezzel megalkotta Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IV.29.)
önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójáról lsd. 3. sz.
melléklet.
Kovács Gábor ezt követően az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést teszi fel a szavazásra.
Kéri, hogy aki az ellenőrzési jelentést, és az azzal kapcsolatos intézkedések megtételét
támogatja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2011. (IV. 28.) határozata:
I. Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
belső ellenőri jelentéssel kapcsolatban az alábbi intézkedések
megtételét rendeli el:
Ø A Pénzkezelési Szabályzatot pontosítani
ellenőrzési jelentésben írtaknak megfelelően.

kell

az

Ø A pénztárellenőrzést ki kell terjeszteni a készpénzen túl a
pénztárban
őrzött
egyéb
értékekre
is.
A
pénztárjelentéseken az ellenőrzés aláírása vonatkozásában
összhangba kell hozni a gyakorlatot a szabályozással.
Ø A kiadási és bevételi pénztárbizonylatokon a
gazdálkodási jogkörök gyakorlását következetesen be kell
tartani.
Ø A pénztáros helyettesítése alkalmával a jegyzőkönyv
tartalmát ki kell terjeszteni – a készpénzen túl – az egyéb
pénztárban őrzött érétkekre is. Átadás-átvétel alkalmával
a pénztárellenőrnek is jelen kell lenni.
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Ø A szigorú számadású nyomtatványokat tartalmazó
nyilvántartást ki kell egészíteni a kiküldetési
rendelvénnyel.
II. A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi összefoglaló
ellenőrzési jelentését elfogadja.

3.) A Lébényi Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztés: lsd. 4. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőnek. Elöljáróban elmondja,
hogy az alapító okirat módosítását egyrészt technikai változások, másrészt pályázatban vállalt
kötelezettségek indokolják.
Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: elmondja, hogy a módosításra, a technikai módosításokon
kívül, egyrészt az óvodapályázatban foglaltak, másrészt jogszabályváltozások miatt van
szükség. A pályázatban vállalták, hogy az óvodában halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek
integrációs nevelését, oktatását valósítják meg, amit az alapító okiratban is szükséges
feltüntetni. Szintén indokolta a változtatást az óvoda-bölcsőde egységes intézmény
kialakítása, ami a szakfeladatok között még nem jelent meg. Ezen kívül az átszervezés
kapcsán a könyvtár is az ÁMK intézményegységévé vált, az általa ellátott valamennyi
szakfeladatokat át kell vezetni az alapító okiraton. További módosításokat indokoltak az
időközben hatályba lépett jogszabályváltozások, valamint a Szabadság utcai óvodai telephely
megszüntetése is. Elmondja, hogy Mecsér csatlakozása kapcsán is szükség lesz majd
módosításra, amit most még nem tudnak megtenni, tekintve, hogy még nem ismerik a
csatlakozás pontos feltételeit. A jelenlegi módosítás viszont határidős volt, ezért mindenképp
a mai ülésen kell tárgyalni. A módosító határozat meghozatalával egyidejűleg egy korábbi,
módosító határozat hatályon kívül helyezéséről is dönteni kell.
Kovács Gábor szavazást rendel el. Aki az alaptó okirat módosítását az előterjesztésnek
megfelelően elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2011. (IV. 28.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
fenntartásában működő Lébényi Általános Művelődési Központ
alapító okiratát 2011. július 1-i hatállyal, az alapító okirat 15/A
pontja kiegészítése vonatkozásában azonnali hatállyal, az alábbiak
szerint módosítja és elrendeli az alapító okirat módosításokkal való
egységes szerkezetbe foglalását.
I.

Az alapító okirat egységes szerkezetének címe és bevezető rendelkezése helyébe a
következő rendelkezés lép:
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Lébényi Általános Művelődési Központ Alapító Okirata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete és Bezi és 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 1992. évi XXXVIII. 90-94. §-ai alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratot adja ki:”
II.

Az alapító okirat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
8. „Az Intézmény besorolása:
Alaptevékenysége szerint: többcélú közoktatási intézmény, általános művelődési
központ.
Gazdálkodási jogköre szerint: önállóan működő költségvetési szerv.

Az alapító okirat 15/A pontja (Alaptevékenysége 2010. január 1-től) kiegészül a
következőkkel:
889101

Bölcsődei ellátás

890114

Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító
programok

890115

Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok
részére

910121

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910122

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme.

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 képességkibontakoztató felkészítést, illetve az integrációs nevelést, oktatást:
Ø

A Közokt. tv. 121. § 29. a) pontja alapján testi, érzékszervi, értelmi,
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása halmozottan
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.

Ø

A Közokt. tv. 121. § 29. b) pontja alapján a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és
súlyos rendellenességével küzd.

5

III. Az alapító okirat 23. pontjából, az intézmény telephelyeinek felsorolásából a „Lébény,
Szabadság u. 2.” törlésre kerül.
IV. Az alapító okirat 24. pontjából, az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon
felsorolásából a „Lébény, Szabadság u. 2. szám alatti óvodaépület” törlésre kerül.
Felelős: Polgármester, intézményvezető, jegyző
Határidő: 2011. május 15.
Kovács Gábor ezt követően a korábbi módosító határozat hatályon kívül helyezéséről rendel
el szavazást.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2011. (IV. 28.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
102/2010. (X. 28.) számú határozatát 2011. június 30. napjával
hatályon kívül helyezi.
Felelős: jegyző
Határidő: 2011. június 30.
4.) A Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodásának módosítása
Előterjesztés: lsd. 5. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy tulajdonképpen technikai változtatásról van szó, hiszen
mindig, amikor a társulás működésében változás következik be, valamennyi településnek el
kell fogadnia a társulási megállapodás módosítását, ahhoz, hogy a változás életbe léphessen.
Most Hegyeshalom és Halászi községek akarnak csatlakozni egyes szociális ellátásokhoz.
Csatlakozásuk terhet nem ró Lébényre, de csak akkor tudnak részt venni ezekben a
szolgáltatásokban, ha azt Lébény is jóváhagyja. Kéri, a képviselőket, hogy a határozati
javaslat elfogadásával tegyék ezt meg.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2011. (IV. 28.) határozata:
Lébény Nagyközség Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a
Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodása kiegészüljön Halászi Község csatlakozásával az
időskorúak átmeneti és ápoló-gondozó otthoni ellátásával és
Hegyeshalom időskorúak nappali ellátása, étkeztetés és házi
gondozás kistérségi szolgáltatásaival.
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Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a Társulás
Szakmai Munkaszervezetét tájékoztassa.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. május 9.

5.) Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról: Lsd. 6. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatokról írásban kaptak tájékoztató
anyagot. A legutóbbi ülés óta eltelt eseményekről az alábbiak szerint számol be.
· Utoljára 2011. március 24-én találkoztak. Április 1-jén, pénteken az új Tourinform
Iroda átadásán volt Mosonmagyaróváron, ami ezentúl a Magyar utca 9.szám alatt
található.
· A következő héten a digitális táblák közbeszerzésének anyagát készítették el, ami
nagyon precíz munkát igényelt. Az ajánlatok beérkezési határideje április 29-én van.
Ha minden rendben zajlik, akkor június során megérkeznek a táblák, és a szeptemberi
iskolakezdéstől már tudják használni.
· Április 7-én indult a nagytérségi hulladékgazdálkodási projekt. Aznap ülésezett a
kistérség szociális bizottsága is.
· Április 11-én a Kelet-Hanság Kapuja Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulása
tartotta évi rendes ülését. Az ezen az ülésen felvetett kezdeményezés folytán a társulás
valamennyi tagja támogató nyilatkozatot írt alá a közigazgatási funkciók Lébényben
hagyása mellett. A felterjesztést, a támogató nyilatkozattal együtt, a mai napon küldték
meg az illetékes minisztériumba.
· Április 12-én csütörtökön Gyopáros Alpár, a térség országgyűlési képviselője tartott
fogadóórát a polgármesteri hivatalban. Jó volt látni, hogy képviselő úr személyesen
jött el a településre.
· Április 19-én került sor a településrendezési terv módosítása kapcsán a véleményező
szakhatóságok egyeztető ülésére. A módosítás nyomán a módosítást kezdeményező
terület tulajdonosa géptárolót tud kialakítani a területen.
· Április 21-én Halászin volt kihelyezett kistérségi ülés. Aznap tartott a képviselőtestület is munkaértekezletet.
· Április 22-én került sor a Pannon-Víz Zrt. regionális ülésére.

6.) Egyéb döntést igénylő ügyek
a) A Mosonmagyaróvári Karolina Kórház- Rendelőintézet támogatása (endoszkópos
beavatkozások feltételeinek kialakítása)
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Előterjesztés: lsd 7. sz. melléklet
Kovács Gábor: elmondja, hogy a mosonmagyaróvári kistérség 26 települése a társulási
tanács ülésén úgy döntött, idén is szeretné kifejezni a mosonmagyaróvári kórház iránti
elkötelezettségét és egy lényeges projekt részévé válni, annak költségeiben részt vállalni. A
kórház endoszkóp műszer beszerzéséhez szeretnének lakosság arányosan hozzájárulni. A
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén az a javaslat fogalmazódott meg, hogy a 20Ft/lakos
összegű támogatás helyett 100.000,- Ft-tal járuljon hozzá a település a beszerzéshez.
100.000,- Ft-os támogatási összeg elfogadására tesz javaslatot, aki ezt elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2011. (IV. 28.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a Mosonmagyaróvári Karolina KórházRendelőintézet endoszkópos beavatkozások végzéséhez szükséges
infrastruktúrájának kialakítását a Mosonmagyaróvári Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által javasolt lakosságszám
arányos 20 Ft/fő támogatási összeg (Lébény esetében 63.460,-Ft)
helyett 100.000.-Ft összeggel támogatja.
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 támogatásról szóló
megállapodást az önkormányzat nevében aláírja és a támogatási
összeg átutalásáról gondoskodjon.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. május 15. (az aláírt támogatási megállapodás
megküldésére)
b) Egyéb
Kovács Gábor elmondja, hogy a legutóbbi ülésen került sor az önkormányzat
sportlétesítmény fejlesztési programjának elfogadására. A program elfogadására egy pályázat
benyújtásához volt szükség, most pedig lehetőség van, hogy az elfogadott programhoz
észrevételt, kiegészítést tegyenek. A javaslatotokat 2011. május 16. 16 óráig várják.
Amennyiben lesznek javaslatok, úgy a témát fel fogják venni a következő testületi ülés
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napirendjére. Ha módosítás nem érkezik, akkor a korábban elfogadott program marad
érvényben.
c) Képviselői kérdések, hozzászólások
Dr. Angyalics Attila néhány megjegyzést szeretne tenni. Az első a különböző elárusító
autókra vonatkozik. Úgy gondolja, jogos a panasz a lakosság részéről, hogy azok, akik
műszakban járnak dolgozni, napközben felébrednek a hangos zenélő autókra. Az iránt
érdeklődik, hogy a működésük jogszabályilag mennyire megengedett és fizetnek-e valamilyen
díjat az önkormányzat felé. Körülbelül három hónapja már felvetette, hogy a várossá
nyilvánítás kapcsán tartsanak lakossági fórumot, amire hívják meg a pályázati dokumentációt
készítő szervezet képviselőjét is, vagy a megye részéről egy hozzáértő szakembert, a
lakosságnak pedig élhessen észrevételekkel. További kérdése: sok település rendelkezik
információs anyaggal a turisták számára, rendelkezik-e Lébény is ilyennel, hiszen igény lenne
rá. A tölgyerdőben az utak állapotára hívja fel még a figyelmet, amit a téli fakitermelés után
nem állítottak helyre. Úgy gondolja, ha valaki tönkretesz valamit, rakja is rendbe.
Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta az első kérdésre válaszolva elmondja, hogy mozgóárusítást
végző autók nem közlekedhetnek ellenőrizetlenül, ugyanakkor lakossági igény is van rájuk.
Sajnos az ellenőrzésük kikerült a helyi jegyző hatásköréből. Korábban úgy működött, hogy a
jegyzőnek nyilatkoznia kellett arról, hogy a település területén való működésükhöz
hozzájárul, ez azonban megszűnt, és azóta nincs is hivatalos tudomása róla, kinek adnak ki
Lébény illetékességi területére is kiterjedő működési engedélyt. Az önkormányzat próbált
lépéseket tenni, hogy valamilyen módon ellenőrizze őket és díjat szedjen tőlük. Közterülethasználati díjat kötelesek fizetni, határozat alapján. Mindez úgy történik, hogy azokat a
mozgóárusokat, akikről tudomásuk van, írásban megkeresik és felhívják a figyelmüket erre, a
többségük rendben engedélyt is kér és fizet. Amíg működött a településőrség könnyebb volt
az ellenőrzésük. Megjegyzi, kitiltani nem lehet őket a településről.
Nátz Miklós megkérdezi, nincs-e lehetőség a hangerejük korlátozására.
Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: elmondja, hogy lehetne ilyen korlátozást felállítani, viszont
az ellenőrzése problémás lenne, mert az önkormányzat nem rendelkezik bemérő műszerrel.
Kovács Gábor úgy gondolja, megoldást nem önkormányzati, hanem kormányzati szinten
lehetne találni. A várospályázattal kapcsolatban elmondja, hogy a Lébény újságban volt róla
egy részletes tájékoztató anyag. De ha valóban van rá igény, a következő ülés elején
biztosítják a lehetőséget, és megpróbálják meghívni a pályázati anyag készítőit is. A
kiadványokkal kapcsolatban elmondja, minimális mennyiségű van, például egy körülbelül 4
éve készült zsebtérkép, de ezek csak kis példányszámban, és nem szóróanyagként készültek.
Ő is úgy gondolja, jó lenne minél több kiadványban megjelentetni a települést. Tájékoztat,
hogy Tourinform Iroda adott ki egy prospektust, amelyben Lébény is szerepet kapott, de
ennek ellenére úgy véli, jó lenne saját kiadvánnyal is megjelenni.
Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: az erdészeti utakkal kapcsolatban elmondja, hogy
amennyiben nincs meg az elkövető, úgy nem tudnak eljárni.
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Nátz Miklós megjegyzi, hogy a fakitermelés az erdőfelügyelet engedélye alapján megy, nekik
biztosan van információjuk.
Wandraschek Ferenc Antal azt javasolja, az önkormányzat keresse meg az erdészeti
felügyeletet, hogy ez a probléma szűnjön meg. Felveti továbbá, hogy a település határában
lévő utak, amelyek közül sok a szomszédos települések közigazgatási területéhez tartozik,
rossz állapotban vannak, ezért meg kellene keresni a szomszédos településeket, és közösen
fellépni a probléma ellen. A volt kinti óvoda udvarán lévő játszóeszközökről is szeretne
érdeklődni. Fontosnak tartaná továbbá a Lébényben élő, ingatlannal rendelkező külföldiek
német nyelvű tájékoztatását. Úgy gondolja, a német kisebbségi önkormányzat segítségül
lehetne abban, hogy a német anyanyelvűek az őket is érintő települési rendeleteket német
nyelven megkaphassák. Megkérdezi továbbá, hogy a képviselők részére a laptop beszerzés
hogyan áll.
Kovács Gábor az utolsó kérdéssel kezdve a válaszadást elmondja, hogy az önkormányzat
eddig folyószámlahitelből finanszírozta a működést, az egyenlege most fordul át pozitívba.
További probléma, hogy amennyiben a beszerzésükre idén kerül sor, úgy azt mindenképpen
közbeszereztetni kell, hiszen ezen fajta beszerzés értékét a közbeszerzés szempontjából össze
kell vonni a most folyamatban lévő interaktív táblák beszerzéssel. A játszótérrel kapcsolatban
elmondja, hogy az esetleg még ott lévő játszótér elemek mind át fognak kerülni az új óvoda
területére, hiszen ott most értelemszerűen több játékra van szükség, mint korábban. A német
nyelvű tájékoztatást jó ötletnek tartja, úgy gondolja, a kérést a német önkormányzatnak
kellene továbbítani, az önkormányzat pedig az őket érintő rendeletek kiválasztásában, azok
rendelkezésre bocsátásában működne közre. A külterületi utakkal kapcsolatban elmondja,
hogy több napon keresztül gréderezés folyt, így nem igaz, hogy ez ügyben nem történik
semmi. Azokra az utakra, amelyek más település területére esnek, a lébényi önkormányzat
nem tud fordítani, más települést pedig nem presszionálhat a munkák elvégzésére.
Wandraschek Ferenc Antal úgy gondolja, több út is van, nemcsak az, melyiket gréderezték.
A többi települést pedig levélben vagy telefonon lehetne megkeresni a kéréssel.
Kovács Gábor megkérdezi a képviselőket, kívánnak-e más észrevételt tenni.
Egyéb észrevétel és kérdés híján az ülést 19:00 perckor bezárta.

K.m.f.

Kovács Gábor

dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta

polgármester

jegyző

Bujtás László

Kiszeli Lajos

jegyzőkönyv-hitelesítő

jegyzőkönyv-hitelesítő
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