Jegyzőkönyv
Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én, a
községházán tartott üléséről.
Jelen vannak:
Kovács Gábor polgármester
Kiszeli Lajos alpolgármester
Bujtás László képviselő
Czigány István képviselő
Fülöp Lajosné képviselő
Nátz Zsolt képviselő
ifj. Sárvári István képviselő
Sólyom Gábor képviselő
Wandraschek Ferenc képviselő
Hiányzik:
Dömsödi József képviselő
Pálinger Béla képviselő
Rum János képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
Kovács Gábor: Köszönti az ülésen megjelenteket valamint a kábeltelevízió nézőit.
Megállapítja, hogy három képviselő hiányzik, de az ülés határozatképes.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Kiszeli Lajos és Nátz Zsolt képviselőket kéri fel.
Kéri a képviselőket, hogy a napirendet, valamint a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét
határozattal fogadják el.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2010. (II. 25.) határozata:
1.) A Civil Szervezetek Bizottsága beszámolója a szervezeti
és működési szabályzatban meghatározott feladatainak
végrehajtásáról.
Előterjesztő: Wandraschek Ferenc a Civil Szervezetek
Bizottságának Elnöke
2.) Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
3.) Lébény Helyi Építési Szabályzatának, Szabályozási
Tervének,
valamint
Településszerkezeti
Tervének
módosítása.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
4.) Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása.
Előterjesztő: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
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5.) A Lébényi Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú
Művészetoktatási és Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató
Intézmény átszervezése.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
6.) Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
7.) Egyéb döntést igénylő ügyek
8.) Szavazat Számláló Bizottságok tagjainak megválasztása.
(zárt ülés)
Előterjesztő: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző, HVI
vezető
1.) A Civil Szervezetek Bizottsága beszámolója a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott feladatainak végrehajtásáról
Előterjesztés: lsd. 1. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót Wandraschek Ferencnek, a Civil Szervezetek Bizottsága
elnökének, felkéri, hogy ismertesse az elmúlt időszak eseményeiről szóló beszámolóját.
Wandraschek Ferenc is köszönt mindenkit. Megjegyzi, örül az ülésteremben megjelent
zászlóknak, amelyek ünnepélyessé teszik a testületi üléseket is. Felolvassa a képviselőkhöz
írásban is eljuttatott beszámolóját. Kiegészítésképpen azzal a javaslattal él, hogy Boros László
lébényi sportlövő Európa bajnokot részesítse elismerésben a testület.
Kovács Gábor hozzáteszi, hogy ugyan Boros László már járt itt, de most újra aktuálissá válik
az ő köszöntése, hiszen az elmúlt évben a megye sportolójává választották.
Javasolja a testületnek, hogy az elhangzott beszámolót fogadják el.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal és egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2010. (II. 25.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Civil Szervezetek Bizottsága 2009. évi munkájáról szóló
beszámolóját elfogadja.

2.) Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata
Előterjesztés: lsd. 2. sz. melléklet
Kovács Gábor előzetesen elmondja, hogy a szolgáltatástervezési koncepció készítését és
időszakos felülvizsgálatát jogszabály írja elő. Átadja a szót dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta
jegyzőnek. Kéri, hogy ismertesse az előterjesztést.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta elmondja, hogy a 2000 főt meghaladó lakosságszámú
települések esetén kötelező szolgáltatástervezési koncepció készítése. Az önkormányzat 20052

ben készített először, és 2008-ban vizsgálta felül. A most ismét aktuálissá vált felülvizsgálat
során az időközben bekövetkezett változások átvezetése történt meg a koncepción. A
leglényegesebb változást a kötelezően ellátandó szociális szolgáltatások Mosonmagyaróvári
Többcélú Kistérségi Társulásba való beintegrálása jelentette. Ez is beépítésre került a
koncepcióba. A helyi szociális szolgáltatástervezési koncepcióval szemben kívánalom, hogy
illeszkedjék a megye ezen tárgyú koncepciójához, erre az előkészítés során figyelemmel
voltak.
Kovács Gábor megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéshez.
Kérdés, észrevétel nem volt.
Kovács Gábor szavazást rendel el.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2010. (II. 25.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Lébény
Nagyközség
Önkormányzat
Szociális
Szolgáltatástervezési
Koncepciójának felülvizsgálatát elfogadja.
Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos

3.) Lébény Helyi Építési Szabályzatának,
Településszerkezeti Tervének módosítása
Előterjesztés: lsd. 3. sz. melléklet

Szabályozási

Tervének,

valamint

Kovács Gábor elmondja, hogy az előterjesztett anyag egy határozatot és egy
rendelettervezetet tartalmaz. A módosítást, ahogy arról már korábbi ülésen is volt szó, a
kertészeti beruházás indokolta. Tájékoztat, hogy a Megyei Főépítész nem emel kifogást a
módosítás ellen. Az utolsó lépést az elfogadás folyamatában ezen határozat és
rendelettervezet testület általi megtárgyalása és elfogadása jelenti. Így a rendezési terv
módosítása során valamennyi jogszabályi előírásnak eleget tettek. A látványtervek és a
helyszínrajz egy hónapon keresztül ki voltak függesztve a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtáblájára. Érdemi észrevétel nem érkezett hozzá. Az előterjesztett anyag elfogadását
követően már csak a módosítást készítő tervező iroda értesítése marad hátra. A terv az
elfogadást követő 60. napon lép hatályba. Hozzáteszi, hogy semmi olyan változás nincs
benne, amit korábban ne tárgyaltak volna. Elmondja továbbá, hogy a kertészet a különböző
hatósági engedélyeket is megkapta. A beruházók így sikeresen túljutottak a hatósági
engedélyezés szakaszán, és előreláthatólag júniusban már kezdődik a növények telepítése. A
kertészet várhatóan 40-50 embernek fog munkát adni.
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése az elhangzottakhoz.
Kérdés nem volt.

3

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2010. (II. 25.) határozata :
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV tv. 8.
§ (1) és a 10. § (1) bekezdés d.) pontja szerint, valamint az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény (a továbbiakban építési törvény) 7. § (3) bekezdés b.)
pontjára, továbbá a 253/1997. (XII.20.) Korm. Rendelettel
közzétett Országos Településrendezési és Építési Követelmények
(a továbbiakban OTÉK) 2. § (1) bekezdésében foglaltakra
hivatkozva az alábbi határozatot hozza:
A
9/2009.(II.25.)
Kt.
sz.
határozattal
jóváhagyott
Településszerkezeti tervet módosítja a TH-09-02-20 számú
dokumentáció É-1/M tervlapja szerint.
A Lébény külterületéhez tartozó 0572/1, 0572/2, 0572/3, 0572/4
hrsz. alatti területek övezeti besorolásának megváltoztatása és
szabályozásának módosítása különleges kertészeti terület
kialakítása céljából.
A fejlesztés
megvalósításához
a
településszerkezeti tervet módosítani kell. A fejlesztési terület
Lébény közigazgatási területének keleti határán helyezkedik el a
8501-es számú országos mellékút mellett. A tervezés alá vont
terület községi kapcsolata jó, a tervezett terület felhasználási
funkciók szerinti megfelelő levegővédelmi védőtávolságok
betarthatók, a lakóterületek védelme érdekében. A területen
üvegházas zöldség kertészet tervezett, a termál kutak által történő
téli fűtéssel.
A településszerkezeti terv jelen módosítása a helyi építési
szabályzat módosításával egy időben, 2010. április 26-án lép
hatályba.
Határidő: 2010. április 26-tól folyamatos
Felelős: polgármester
A képviselő testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet, ezzel
megalkotta Lébény Nagyközség Önkormányzatának 2/2010. (II.26). rendeletét Lébény Helyi
Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosításáról. lsd. 4. sz. melléklet
4.) Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása
Előterjesztés: lsd. 5. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőnek.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta elmondja, hogy a megváltozott munkaképességűek
foglalkoztatására vonatkozó jogszabályi előírásokat az előterjesztés részletesen tartalmazza.
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Ismerteti, hogy az ilyen személyek foglalkoztatását az önkormányzat, mint 20 főnél többet
foglalkoztató munkaadó esetében jogszabály írja elő, a foglalkoztatotti létszám 5%-ának
megfelelő mértékben. Ellenkező esetben meghatározott összeget, személyenként több, mint
900 ezer Ft-ot kell fizetni évente. Mivel megváltozott munkaképességűeket az önkormányzat
jelenleg nem alkalmaz, ezért arra tesz javaslatot, hogy a testület legalább a dolgozói létszám
5%-ának megfelelő, három megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatását tegye
lehetővé. Hozzáteszi, hogy a foglalkoztatási előírás már 4 órás foglalkoztatással teljesíthető.
A nekik fizetett bér pedig járulékokkal együtt sem éri el azt az összeget, amit foglalkoztatásuk
hiányában kellene befizetni. Az új munkavállalók felvétele viszont érinti az önkormányzat
létszámkeretét. Tájékoztat, hogy van is néhány olyan megváltozott munkaképességű ember a
Polgármesteri Hivatal látókörében, akiknek munkát tudnának adni. Az általuk végzett munka
az önkormányzat szemszögéből is hasznos munka lenne.
Kovács Gábor is azt javasolja, hogy inkább foglalkoztassanak három helyi embert, mint az
állami költségvetésbe fizessék be ezt az összeget. Hozzáteszi, hogy az ez évi önkormányzati
költségvetés készítésekor már ismert volt ez az összeg, amit az államnak, vagy helyben
bérként kell kifizetni, így a foglalkoztatáshoz nem kell átcsoportosítást végrehajtani a
költségvetésben. Javasolja, hogy fogadják el az előterjesztést, majd szavazást rendel el.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének
16/2010. (II. 25.) határozata :
I. Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza
a
polgármestert
egy
fő
megváltozott
munkaképességű személy alkalmazására.
II. Felhatalmazza a Lébényi Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú
Művészetoktatási és Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató
Intézmény igazgatóját, hogy az intézményben két fő megváltozott
munkaképességű személyt alkalmazzon.
III. Amennyiben ilyen személyek alkalmazására nem kerül sor, úgy
a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettséget tudomásul
veszi, és a jogszabályban meghatározott mértékű rehabilitációs
hozzájárulás megfizetését vállalja.
IV. Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása
esetére elrendeli a módosítás beépítését az önkormányzat 2010. évi
költségvetéséről szóló 1/2010.(I.29.) rendeletébe.
Felelős: polgármester, intézményvezető
Határidő: 2010-ben folyamatos
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5.) A Lébényi Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási és Német
Nemzetiségi Nyelvet Oktató Intézmény átszervezése
Előterjesztés: lsd. 6. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót Sárvári Istvánnak, aki egyrészt, mint az Oktatási és Kulturális
Bizottság elnöke, másrészt, mint a Lébényi Közoktatási Központ igazgatója fog szólni.
Sárvári István: Elöljáróban szót ejt az intézmény életében a közelmúltban történt
eseményekről. Köszöni mindazoknak a munkáját, akik segítették a benti óvodát átköltöztetni
ideiglenes helyére. Külön köszönetet mond a polgármesternek, Gyurós Péternek és
csapatának, valamint az óvónőknek és a dadusoknak. Sikerült szépen berendezni az óvodát
ideiglenes helyén, a Közösségi Házban, a szülőktől is ezt a visszajelzést kapták.
Elmondja, hogy amíg a Közösségi Ház foglalt, addig is otthont kell adni a civil szervezetek
rendezvényeinek. Többek között az iskola is helyet biztosít azoknak, akik kiszorulnak a
Közösségi Házból. A választás kapcsán a pártok nagyobb rendezvényeinek is sikerült
megfelelő helyszínt találni, még pedig az iskola tornacsarnokát.
Az előterjesztés az intézmény életében tervezett olyan lényeges változásokról szól, amelyek
az alapító okirat módosítását is maguk után vonják, hiszen intézmény átszervezést jelentenek.
A képviselő-testületnek előzetesen arról kell dönteni, elinduljon-e a módosítási eljárás. Az
átszervezéshez ugyanis különböző szakmai fórumokat kell még végigjárni. Ezt követően
kerülhet csak sor a képviselő-testület végleges döntésére, amelynek határideje május 15-e.
Most tehát egy határozatba foglalt szándéknyilatkozatra lenne szükség a képviselő-testület
részéről, ahhoz, hogy megindítható legyen ez a folyamat.
Ezt követően ismerteti a tervezett változások lényegét.
Elmondja, hogy az óvoda az idei évtől 6 csoporttal működik. Szeretnék ezt hosszabb távon is
megtartani, erre lehetőség is lesz, hiszen az új óvodát eleve 6 csoportszobásra tervezték.
Ráadásul a közoktatási törvény módosítása megengedi, hogy óvodánként legfeljebb egy olyan
vegyes csoportot hozzanak létre, amelyben 5 fő 2 és 3 év közötti gyerek van. Egy másik
módosítás folytán pedig a 2 és fél évet betöltött gyerekek a rendes óvodai csoportba is
bevehetők. Jelenleg körülbelül 10 gyerek van, aki a 2 és 2 és fél év közötti korosztályba esik.
Elmondja, hogy ennek az óvodai csoportnak a normatív finanszírozása is kedvező. A plusz
normatíva elegendő fedezetet jelent a személyi és tárgyi feltételek megteremtéséhez. Plusz
egy óvónőt egyébként is alkalmazni kellene az óvodában, hogy eleget tegyenek annak az
előírásnak, hogy egy óvodai csoporthoz két óvónő tartozik. A tárgyi elvárásai a vegyes óvodai
csoportnak nem szigorúbbak. Ebben az évben az óvodapályázat miatt azonban még nem
akarták ezt a formát bevezetni. Az új óvoda építésénél viszont már a szükséges tárgyi
előírásokra is figyelemmel vannak. Az előterjesztésben még szereplő, az óvodai német
nemzetiségi nyelvoktatás lehetőségéről szóló változást az Oktatási és Kulturális Bizottság
javaslatára leveszik a napirendről.
A harmadik tervezett változtatás az Általános Művelődési Központ létrehozása, ami annyiban
különbözik a Közoktatási Központtól, hogy nem szorosan vett oktatási egységet is tart fenn.
Részévé válna a múzeum, aminek a kiállítási anyagait jelenleg biztonságos helyen őrzik. A
létrejövő intézmény képes lenne arra, hogy a muzeális intézményegységet befogadja. A
múzeum helye a nagyiskola épületében lenne, ami iskolaként és múzeumként is funkcionálna
egyben. A nagy alapterülete lehetővé teszi, hogy mindkét funkció helyet kapjon benne, sőt
még erősíthetik is egymás szerepét. A létrejövő ÁMK valódi gazdája lenne a múzeumnak,
hiszen biztosítani tudná a jogszabály szerinti nyitvatartási időt, valamint a szükséges személyi
feltételt is. Egy pedagógus munkatárs látná el a feladatot, aki pályázat keretében szakirányú
múzeumpedagógusi továbbképzésen vesz részt. Szeretnék a múzeumot közelebb hozni a
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tanulókhoz, megismertetni őket a hagyományos mesterségekkel, a Lébényre jellemző
szatyorkészítéssel, valamint egyéb kézműves foglalkozásokat is szerveznének számukra.
A könyvtárat is ehhez az intézményegységhez szeretnék kötni. Véleménye szerint mindegyik
intézményegység nyerne ezzel a formával. Az óvoda is nagyobb önállóságot kapna, mint a
jelenlegi közoktatási központ formában.
A képviselő-testülettől egy szándéknyilatkozat határozattal történő elfogadását kéri, amely
felhatalmazza az illetékeseket arra, hogy az átszervezés ügyében eljárjanak. Természetesen a
fejleményekről folyamatosan tájékozatják a testületet. Elmondja, hogy az Oktatási és
Kulturális Bizottság a tervezett változásokat elfogadásra javasolja a testületnek.
Megkérdezi a képviselőket, van-e kérdésük ehhez.
Kovács Gábor egy gondolatot szeretne hozzáfűzni. Elmondja, hogy a közeli környezetben
nincs egyetlen ilyen nagyságú oktatási-művelődési intézmény sem, amilyen a létrejövő
lébényi ÁMK lenne. Véleménye szerint ez erősítené Lébény térségi szerepét is. Ő is
elfogadásra javasolja a testületnek. A végleges döntésnek a törvény értelmében május 15-éig
kell megtörténnie, addig azonban még hosszas előkészítő munka következik.
Wandraschek Ferenc megkérdezi, hogy a lakossági igény fel lett-e mérve, ez alapján
terveznek-e csak 5-6 fővel a létrejövő vegyes óvodai csoportban. Érdeklődik, hogy a lakosság
tud-e róla, vagy csak az óvónők jelezték, hogy várhatóan ennyi gyerek lenne.
Sárvári István elmondja, hogy a kettő és három év közötti gyerekek óvodai elhelyezésének
kérdését ketté kell bontani. A kettő és fél évet betöltött gyerekek ugyanis a Közoktatási
törvény módosítása folytán felvehetők az óvodába, ehhez nem szükséges az intézmény alapító
okiratát módosítani. Az ő számuk még nincs meg, a megkérdezés személyre szabottan fog
történni. A kettő - kettő és fél év közöttiek viszont csak akkor vehetők fel, ha megkapják az
engedélyt az egységes óvodai-bölcsődei csoport működtetéséhez. Ennek a csoportnak a
létszáma jogszabályi előírás alapján sajnos csak 5 fő lehet. Hozzáteszi, ő sem érti, mi volt
ezzel a jogalkotó szándéka, ahogy azt sem érti, miért korlátozzák a vegyes csoportot
óvodánként egy csoportra. Hozzáteszi, hogy nagyobb nyilvánosságot mindez majd akkor fog
kapni, ha a szükséges engedélyek rendelkezésre állnak. Elmondja továbbá, hogy ebbe a
csoportba természetesen olyan gyerekeket szeretnének felvenni, akinek a szülei dolgoznak.
Véleménye szerint jobb, ha néhány családnak tudnak segíteni, még akkor is, ha néhány
gyerek nem kerül be, mintha senkinek sem tudnának.
Megkérdezi, van-e további észrevétel.
Kovács Gábor további észrevétel híján szavazást rendel el.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2010. (II. 25.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
a fenntartásában működő Lébényi Általános Iskola, Óvoda,
Alapfokú Művészetoktatási és Német Nemzetiségi Nyelvet
Oktató Intézményt az alábbiak szerin kívánja átalakítani:
1. Az óvoda átalakítása egységes óvoda-bölcsőde intézmény
egységgé.
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2. Az intézmény Általános Művelődési Központtá (ÁMK)
alakítása az alábbi intézményegységekkel:
-

Lébényi ÁMK Általános Iskola

-

Lébényi ÁMK Egységes Óvoda-Bölcsőde

-

Lébényi ÁMK Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

-

Lébényi ÁMK Helytörténeti Gyűjtemény

-

Lébényi ÁMK Jókai Mór Községi Könyvtár

-

Lébényi ÁMK Bezi Óvoda és Általános Iskola
Tagintézmény

Felelős: polgármester, intézményvezető, jegyző
Határidő: 2010. május 15.
6.) Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztés: lsd. 7. sz. melléklet
Kovács Gábor tájékoztat, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót írásban juttatta el a képviselőkhöz.
A testület utoljára január 28-án ülésezett. Az azóta eltelt eseményeket ismerteti röviden.
· Február 2-án Budapesten járt a LEADER pályázatok hiánypótlása ügyében, a műszaki
eszközök beszállítóival tárgyalt.
· Február 4-én az óvoda kivitelezőivel egyeztetett.
· Február 9-én a Megyei Főépítész hivatalában járt a rendezési terv módosítása kapcsán
és kistérségi ülésen is részt vett.
· Február 15-étől az óvoda átmenetileg új helyen, a Közösségi Ház épületében üzemel.
Az ezt megelőző hétvégén költöztették át, nagy munka volt, köszöni azoknak a
szülőknek is, akik segítettek ebben.
· Ugyanez nap megtörtént az utolsó ellenőrzés is az ÁNTSZ részéről az óvoda
ideiglenes helyén. Néhány apróbb hiányosságot észleltek, amiket azóta kijavítottak.
· Február 16-án véradás volt Lébényben. Immár rendszeres, hogy nagy létszámban
jelennek meg a helyiek. Az idei évben három alkalommal lesz véradás. Köszönetet
mond, mert még soha ennyien nem vettek részt a véradáson a településen. Összesen
151 véradó volt, és 68 liter vér gyűlt össze, ezzel Lébény élen jár.
· Február 17-én a rendőrség körzeti megbízottainak főnökével, Wiedemann Edvarddal
volt megbeszélése, amelynek során többek között a helyi KMB iroda kialakításról
beszéltek.
· Sikerült tájépítészmérnököt találni az Egyesület Lébényért fásítási pályázatához, a
tervekhez ugyanis ilyen szakember ellenjegyzése volt szükséges. Amennyiben sikeres
lesz a pályázat, úgy 1400 darab fát és cserjét ültethetnek a település utcáin. Az ülés
későbbi részében majd határoznia kell a testületnek arról, hogy hozzájárul-e az érintett
közterületeken a fák elhelyezéséhez.
· Február 18-án a Megyei Önkormányzati Szövetség összejövetelén vett részt, ahol a
megye polgármestereinek 30-40%-a és a megyei önkormányzati vezetők vettek részt.
· Február 22-én és 23-án pedagógiai szakértővel és a kistérségi titkárral egy
véleményformáló bizottság tagjaként a kistérség óvoda és iskola felújításra benyújtott
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pályázatainak helyszíneit járták végig. A pályázati eljárásban a nagyszámú
túljelentkezést úgy akarják visszaszorítani, hogy beiktattak egy szűrőt kistérségi
szinten, a Kistérség csak egy pályázatot javasolhat. Jelenleg összesen 6 potenciális
pályázó van.
· Február 23-a délutánján a Szigetköz Turizmusáért Egyesület ülésén vett részt.
· Február 24-én az Ördögkonyha Kft. vezetőivel egyeztettek az étkeztetés ez évi árairól
Örömmel közli, hogy a cég nem tervez áremelést idén.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2010. (II. 25.) határozata:
A képviselő-testület a polgármesternek a két ülés közötti
legfontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.
7.) Egyéb döntést igénylő ügyek
a.) Választási rendezvények helyigénye
Kovács Gábor elmondja, hogy lojálisak szeretnének lenni valamennyi párthoz a választási
időszakban. A Művelődési Klubot ingyenesen igénybe vehetik, amennyiben időben
bejelentik, lefoglalják és felelősséget vállalnak érte. Természetesen egy-egy rendezvény
alkalmával szükség lehet ennél nagyobb helyre is, erre a sportcsarnok áll rendelkezésre. Ezt
politikai rendezvények céljára a szokásos óradíjért, megkezdett óránként 4000 Ft-ért adják ki.
A rendezvény alkalmával csak a lelátórészt használhatják, a sportpadlót ugyanis
értelemszerűen nem lehet utcai cipőben használni. Azért döntöttek így, hogy maga az
iskolaépület ne legyen politikai rendezvény színhelye.
b.) LEADER pályázatok
Kovács Gábor a testület hozzájárulását kéri egy korábbi határozat kiegészítéséhez. Az
Egyesület Lébényért utcafásításra benyújtott pályázatáról már korábban határozott a testület,
most a korábbi a döntést azzal kellene kiegészíteni, hogy hozzájárulnak a fák elhelyezéséhez
az érintett közterületeken.
Kovács Gábor szavazást rendel el. Kéri, hogy amennyiben egyetértenek, kézfeltartással
jelezzék.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2010. (II. 25.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az
Egyesület Lébényért az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV.
tengelye, a "Leader pályázat" keretén belül a Szigetköz - Mosoni-sík
Leader Egyesülethez utcák fásításához költségtérítés és kültéri pihenő
beszerzésére benyújtott pályázatával.
A projekt bruttó teljes költsége: 3 028 563 Ft
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A támogatás összege: 3 028 563 Ft
Támogatási intenzitás: 100 %
A képviselő-testület hozzájárul, hogy a projekt az alábbi Lébény
belterületi ingatlanokon kerüljön megvalósításra: 180/2 hrsz., 92 hrsz.,
94/2 hrsz., 158 hrsz., 68/2 hrsz., 118/4 hrsz., 994 hrsz., 761 hrsz., 1358
hrsz., 1202 hrsz., 210 hrsz., 281/1 hrsz., 280 hrsz., 1110 hrsz., 117 hrsz.,
1 hrsz., 539 hrsz., 1833 hrsz., 1238 hrsz.
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesület Lébényért a
projekt eredményét a projekt zárását követő 5 évig fenntartsa.
A képviselő-testület biztosítja a projekt költségének előfinanszírozását a
2010. évi költségvetés terhére.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: polgármester
Kovács Gábor elmondja, hogy ehhez hasonló határozat szükséges a Szent Jakab napi
rendezvény költségtérítésére benyújtott pályázathoz is. A testületnek a korábbi határozat
kiegészítéseképpen arról kell dönteni, hogy a két önálló helyrajzi számmal rendelkező
területet a rendezvény céljára igénybe vehetik.
Wandraschek Ferenc megkérdezi, hogy ez kizárólagos használatot jelent-e? Csak a
zarándokok használhatják a területet, vagy a helyi civil szervezetek is?
Kovács Gábor elmondja, hogy ez a döntés csak annyit jelent, hogy biztosítják a helyszínt a
rendezvényhez, és természetesen nem zárnak ki onnan senkit, ez soha nem is volt cél.
Kovács Gábor erről a határozatról is szavazást rendel el.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2010. (II. 25.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a
Lébény
Nagyközség
Önkormányzata
az
Új
Magyarország
Vidékfejlesztési Program IV. tengelye, a "Leader pályázat" keretén belül
a Szigetköz - Mosoni-sík Leader Egyesülethez Szent Jakab napi
rendezvény költségtérítésre benyújtott pályázatával.
A projekt bruttó teljes költsége: 4 600 000 Ft
A támogatás összege: 3 680 000 Ft
Támogatási intenzitás: 80 %
Az önrész bruttó összege: 920 000 Ft
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvény a Lébény
belterületi 1515/2 hrsz-ú és a Lébény belterületi 1513/2 hrsz-ú
ingatlanokon kerüljön megvalósításra.
A képviselő-testület biztosítja a projekt költségének előfinanszírozását a
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2010. évi költségvetés terhére, valamint a pályázathoz szükséges önrészt
a 2010. évi költségvetés tervezett pályázati önrészéből.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: polgármester
c.) A Szigetköz Turizmusáért Egyesület 2010. évi tagdíja
Határozati javaslat: lsd. 8. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a testület elmúlt év szeptemberében döntött az úgynevezett
TDM szervezethez való csatlakozásról. A szervezet turisztikai pályázata is beadásra került
azóta. A régióból összesen három pályázat érkezett, Mosonmagyaróvárról, Sopronból és
Bükről. Ezek közül sajnos nem az általuk benyújtottat támogatták, így a korábban
megszavazott évi 800 ezer Ft körüli tagdíj megfizetése nem válik szükségessé. Szeretnék
azonban az Egyesületet tovább működtetni és ennek keretén belül további pályázatokat
benyújtani. Ehhez évi 100 ezer Ft-os tagdíj fizetése szükséges. Javasolja, hogy maradjanak
továbbra is tagjai az Egyesületnek.
Bujtás László megkérdezi, hogy ezért a tagdíjért milyen szolgáltatásokat kapnak, milyen
további pályázatok várhatók.
Kovács Gábor elmondja, hogy különböző nyomtatott kiadványokat jelentetnek meg,
amelyekben Lébény is helyet kap, illetve egy speciálisan Lébényről szóló kiadvány készítését
is tervezik. Az Egyesület fenntartása azért indokolt, mert vannak olyan pályázati források,
amelyek önkormányzatok által nem, csak hasonló szervezetek útján hívhatók le. A fizetendő
tagdíj pedig nem olyan nagyságrendű, mint amilyet eredetileg terveztek. Egyébként minden
tag önkormányzat egységesen 100 ezer Ft-ot fizet.
Kovács Gábor ezt követően szavazást rendel el, kéri, hogy amennyiben a határozat
elfogadásával egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2010. (II. 25.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szigetköz
Turizmusáért Egyesület 2010. évi tagdíjának megfizetését vállalja.
Az éves tagdíj összege 100 000,- Ft, azaz Százezer forint.
Forrása az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I.29.)
számú rendeletének Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tagdíj
átutalásáról intézkedjék.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. március 31.
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d.) A lébényi Idősek Klubja akadálymentesítési pályázata
Kovács Gábor egy szintén már korábban meghozott határozat kiegészítését kéri a testülettől.
Az Idősek Klubja akadálymentesítésére is sikeres pályázatot nyújtott be az önkormányzat.
Mivel azonban az idősek nappali ellátás szolgáltatás 2010. január 1-jétől átkerült a
Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társuláshoz, ezért célszerűnek tűnik, hogy a
pályázatot is ők valósítsák meg, természetesen úgy, hogy az elnyert forrást átadják nekik.
Ehhez kéri a testület támogató határozatát.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2010. (II. 25.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott „Együtt,
akadályok nélkül a lébényi ,,Idősek Klubja” akadálymentesítése”
címmel az önkormányzat tulajdonában lévő, Idősek Klubja (9155
Lébény, Iskola utca 13. 1508 hrsz.) teljes körű akadálymentesítésére,
elérhetővé tételére.
A fejlesztés forrásösszetétele várhatóan:
Összege
Megnevezés
(Ft-ban)
1.481.922
Saját forrás
Hitel
Támogatásból igényelt
összeg
Egyéb támogatás
(nevesítve)
Egyéb forrás

0
8.397.557
0
0

Összesen

9.879.479

A Képviselő-testület a saját forrás összegét az önkormányzat 2010. évi
költségvetéséről szóló 1/2010. (I.29.) önkormányzati rendeletében
biztosítja, a rendelet 5. számú mellékletének, ,,pályázati önrész” során
szereplő 20.000.000,- Ft-ból.
Mivel a képviselő-testület 101/2009. (X. 22.) határozatával az idősek
nappali ellátását 2010. január 1-től a Mosonmagyaróvári Többcélú
Kistérségi Társulásra bízta, ezért úgy határozott, hogy a pályázati önrész
összegét átadja a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulásnak,
azzal, hogy a pályázatot ő valósítsa meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat átadásának
lebonyolítására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. március 5.
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e.) Duna Befektetési Kft. beruházási szándéka Lébényben
Kovács Gábor tájékoztat, az ipari park területén, az Autópálya Mérnökség mögötti területre
egy potenciális befektető jelentkezett a földterület tulajdonosánál, Wandraschek Ferencnél.
Felkéri Wandraschek Ferencet, hogy ismertesse a befektető terveit.
Wandraschek Ferenc: elmondja, hogy egy budapesti cég szeretne itt biogáz és bioetanol
üzemet létrehozni. Az üzem mezőgazdasági termékek felhasználására épülne, és körülbelül
30-40 embernek adna munkát. A tárgyalások és az adásvétel megkezdéséhez szeretne egy
előzetes támogató nyilatkozatot kérni a képviselő-testülettől.
Kovács Gábor elmondja, hogy a terület a rendezési terv szerint úgynevezett Gksz terület.
Mivel itt egy ipari jellegű létesítményről lenne szó, ezért minden bizonnyal komoly előkészítő
munkát igényel. Amiről a testület dönthet, az, hogy előzetesen támogatja-e a beruházási
szándékot. Ezt követően szavazást rendel el.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2010. (II. 25.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy
a DUNA Befektetési Kft. a Wandraschek Ferenc (9155 Lébény,
Damjanich utca 44. szám alatti lakos) tulajdonában lévő, 077/2 hrsz-ú
területen biogáz üzem beruházást valósítson meg.
A képviselő-testület támogató nyilatkozata a szükséges hatósági
engedélyeket nem helyettesíti.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2010. (II. 25.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy
a DUNA Befektetési Kft. a Wandraschek Ferenc (9155 Lébény,
Damjanich utca 44. szám alatti lakos) tulajdonában lévő, 077/2 hrsz-ú
területen bioetanol üzem beruházást valósítson meg.
A képviselő-testület támogató nyilatkozata a szükséges hatósági
engedélyeket nem helyettesíti.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta hozzáteszi, hogy a testületnek az engedélyezés kérdésében
döntési kompetenciája nincs, csak támogató nyilatkozatot tehet.
f.) Beszámoló a folyó beruházásokról
Kovács Gábor a településen folyó különböző pályázati beruházások jelenlegi állásról számol
be röviden. Elmondja, hogy a Fő utca 80. alatti épület tetőcseréjével már végeztek. Az
épülethez utólag hozzáépített, nagyon rossz állapotban lévő hátsó részt lebontják, így a volt
óvoda az eredeti formáját kapja vissza. A kivitelező ígéretet tett, hogy a vakolás és a
nyílászárók cseréje során az épület eredeti formájának visszaállításra törekednek.
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A kisiskolában az alapozási és falazási munkák megkezdődtek, rámpa, vizesblokk és tanári
szoba kerül kialakításra, valamint a mellékhelyiségeket is felújítják.
Az óvoda és az egészségház kivitelezőjével folyamatos kapcsolatban van. Mindkét épületben
már megkezdődtek a mentési munkák. Az óvodánál a nyílászárókat és a termésköveket
biztonságos helyre vitték. Ezután kezdődhet meg az épület bontása. A keletkező törmeléket a
kivitelezők költségére egy betondaráló fogja újra felhasználhatóvá tenni, és feltöltő anyagként
használják majd. A tényleges munka a következő héten indul. Tavasszal várható az autópálya
felé menő út, a Mecséri út felújítása, a falutábla és a vasút között, központi felújítási alapból.
Ez nem kátyúzás lesz, hanem az úgynevezett ablakos feltárás módszerével újítják fel. Május
környékén elkészül az új buszöböl is a falu központjában.
g.) Közérdekű kérdések, észrevételek
Kiszeli Lajos elmondja, hogy sokan érdeklődnek az induló kertészet iránt. Főként olyan
kérdéseket tesznek fel, hogy kell-e valamilyen képesítés, a helybeliek előnyt élveznek-e. A
nagy érdeklődésre tekintettel kéri a polgármestert, hogy szóljon néhány szót róla.
Kovács Gábor elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatalba is sokan jönnek ehhez hasonló
kérdésekkel. Elmondja azt is, hogy a hivatal nincs felhatalmazva a pályáztatásra, csupán
előzetesen összegyűjti az önéletrajzokat, a jelentkezők címét, telefonszámát és átadja a
vállalkozónak. Nincsenek szakmai elvárások a dolgozókkal szemben, hiszen betanított
munkáról van szó. Elsősorban fizikai dolgozókat keresnek, a menedzsment részt egyelőre
nem helyben, hanem az ausztriai központból szeretnék ellátni. A jelentkezés tehát nyitott, a
döntést a felvételről a vállalkozó hozza majd meg, az indulás május-június körül várható.
Wandraschek Ferenc megjegyzi, hogy jó lenne előre felkészülni a belvíz megfelelő
elvezetésére, hogy ebből tavasszal ne legyen probléma.
Megkérdezi, hogy a Gulyás Lajosról elnevezni tervezett utca ügyében milyen előrelépés
történt.
Tájékoztat, hogy trianoni emlékmű felállítását tervezi az Első Lébényi Lokálpatrióta
Egyesület, amire támogatásokat fogadnak el.
Kovács Gábor a belvíz elvezetéssel kapcsolatban elmondja, hogy a zsilip magasabb állásba
van állítva, az átfolyó részeket pedig folyamatosan ellenőrzik. Felhívja a lakosság figyelmét
is, hogy figyeljenek a telkek végén lévő nyílt árkok áteresztőképességére. Hozzáteszi, hogy
ennyi, amit jelenleg tenni tudnak a belvízelvezetés érdekében. Az utcaelnevezéssel
kapcsolatban elmondja, hogy amikor aktuálissá válik, foglalkoznak majd vele.
Az ülés ezt követően zárt ülésként folytatódott.
K.m.f.

Kovács Gábor
polgármester

dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta
jegyző

Kiszeli Lajos
jegyzőkönyv-hitelesítő

Nátz Zsolt
jegyzőkönyv-hitelesítő
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