Jegyzőkönyv
Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 24-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
Pálinger Béla képviselő
Rum János képviselő
ifj. Sárvári István képviselő
Sólyom Gábor képviselő
Wandraschek Ferenc képviselő
Hiányzik:
Dömsödi József képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
Kovács Gábor: Köszönti az ülésen megjelenteket, valamint a kábeltelevízió nézőit.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Bujtás László és Czigány István képviselőket kéri fel.
A napirenddel kapcsolatban olyan változtatásra tesz javaslatot, hogy az Ördögkonyha Kft.
képviselőinek tájékoztatója, valamint az étkeztetési térítési díjak megállapítása kerüljön
későbbre. A cég vezetői ugyanis az ülést követően egy meghívással éltek a képviselő-testület
felé, melynek keretében lehetőség lesz megnézni a kisiskola felújítását is. Ezért célszerű az
őket érintő napirendi pontokat a testületi ülés későbbi részében tárgyalni. 10. napirendi
pontként pedig zárt ülés tartását javasolja.
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
27/2010. (III. 24.) határozata:
1.)
Tájékoztató a szociális törvény szerinti önkormányzati feladatok
ellátásáról.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
2.)
A Szociális Bizottság beszámolója a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott feladatainak végrehajtásáról.
Előterjesztő: Fülöp Lajosné a Szociális Bizottság elnöke
3.)
A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról
szóló rendelet elfogadása.
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Előterjesztő: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
4.)
2010. évi közbeszerzési terv elfogadása.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
5.)
A közművelődésről szóló rendelet elfogadása.
Előterjesztő: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
6.)
Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
7.)

Ördögkonyha Kft. tájékoztatója a közétkeztetési feladatok ellátásáról.
(szóbeli előterjesztés)

8.)
Közoktatás étkezési térítési díjainak felülvizsgálata.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
9.)

Egyéb döntést igénylő ügyek

10.)

Zárt ülés

1.) Tájékoztató a szociális törvény szerinti önkormányzati feladatok ellátásáról
Előterjesztés: lsd. 1. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy egy évvel ezelőtt is volt ilyen tárgyú tájékoztató a testület
előtt. Az önkormányzatnak kötelessége a tájékoztatóban szereplő feladatokat ellátni, a
szociális törvény alapján. A tájékoztató ezek ellátásról tartalmaz egy részletes kimutatást. Úgy
gondolja, beszédesek a beszámolóban szereplő számok. Az önkormányzat szintjén négy fő
hatáskört lehet elkülöníteni a szociális feladatellátás terén. Az egyik a képviselő-testület
közvetlen hatásköre. A hatáskörök jó részét a szociális bizottság gyakorolja, akik kéthetente
üléseznek és döntenek a különböző támogatások odaítélésről. A jegyző az időskorúak
járadéka és az ápolási díj tekintetében rendelkezik hatáskörrel. A polgármester hatáskörébe
pedig a köztemetés és a Bursa Hungarica ösztöndíjak tartoznak. Ezekről tartalmaz egy
összefoglalót az előterjesztés. Ezt követően ismerteti az odaítélt támogatások főösszegeit: a
polgármester 1,2 millió, a jegyző 11,7 millió, a Szociális Bizottság pedig 3,4 millió Ft
odaítélésről döntött, így az elmúlt évben összesen 16-17 millió Ft támogatást nyújtottak a
rászorulóknak.
Megkérdezi, van-e valamilyen észrevétel a beszámolóval kapcsolatban.
Észrevétel hiányába kéri, hogy azt fogadják el.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2010. (III. 24.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális
törvény szerinti feladatok 2009. évi végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.
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2.) A Szociális Bizottság beszámolója a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott feladatainak végrehajtásáról
Előterjesztés: lsd.2. sz. melléklet
Kovács Gábor megjegyzi, hogy a szociális munka nagy részét a Szociális Bizottság végzi.
Átadja a szót Fülöp Lajosnénak, a Bizottság elnökének, és kéri, hogy a beszámoló
legfontosabb részeit ismertesse.
Fülöp Lajosné köszönti a kábeltelevízió nézőit. A legjellemzőbb részeket szeretné kiemelni a
beszámolóból. Elmondja, hogy az elmúlt 3, 3 és fél évben a bizottság tagjaiban változás nem
történt. Ismerteti a Bizottság hatáskörét. Elmondja, hogy kéthetente üléseznek, az elmúlt
évben 26 ülést tartottak. A döntéseket gondos előkészítő munka előzi meg, ahol áttekintik a
jogosultsági feltételeket és beszerzik az esetlegesen hiányzó dokumentumokat a
kérelmezőktől. Tájékoztat, hogy a településen is érződik a válság hatása, hiszen az elmúlt
évben megduplázódott a Bizottsághoz érkező kérelmek száma az azt megelőző évhez képest.
A kérelmek közül kettőt kellett csak elutasítani, fellebbezés pedig nem érkezett a határozataik
ellen. Költségvetési keretből gazdálkodnak, eddig forrás hiányában nem kellett senkit
elutasítani. Kéri a testületet, hogy fogadják el a beszámolójukat.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2010. (III. 24.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális
Bizottság szervezeti és működési szabályzatban meghatározott
feladatainak 2009. évi végrehajtásáról szóló beszámolóját elfogadja.
3.) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet
elfogadása
Előterjesztés: lsd. 3. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőnek és kéri, hogy ismertesse
az előterjesztést.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta elmondja, hogy nem új rendeletről van szó, de több okból is
amellett döntöttek, hogy a korábbi szociális rendelet módosítása helyett inkább egy új rendelet
elfogadását javasolják. A rendelet szövegét ugyanis olyan sok helyen kellene megváltoztatni,
ami már lehetetlenné tenné az alkalmazást. Egyrészt apróbb jogszabályi változások miatt
kellett módosítani rajta, másrészt amiatt, mert a képviselő-testület döntése értelmében egyes
szociális ellátásosok ellátási formája megváltozik. Ezek a Mosonmagyaróvári Többcélú
Kistérséghez kerülnek, a rendeletben azt követően csak az ellátás módja kerül rögzítésre, a
részletszabályokat már a kistérségi szabályzat tartalmazza. Ami még a helyi rendeletbe került,
az az egyes ellátási formák térítési díjának megállapítása. Ezen díjak megállapítása is a
Kistérséghez kötődik annyiban, hogy ők tettek javaslatot az előterjesztésben szereplő díjakra,
és azokat a Kistérségi Társulási Tanács is elfogadta. A lébényi ellátottakra azonban csak
akkor terjed ki a díjmegállapítás, ha a testület rendeletben dönt róla. Az egyes ellátásokról
való tájékozódási lehetőséget természetesen az ittenieknek is biztosítani szeretnék, ebben a
Polgármester Hivatal dolgozói is segítenek. Ügyelnek rá, hogy nehogy hátrány érje a
lébényieket ezen a téren információ hiányában.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése a rendelettel kapcsolatban.
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Kérdés nem volt.
Kovács Gábor tájékoztatásképpen elmondja, hogy a Kistérség polgármesterei felosztották
egymás között a különböző területeket, ő a Kistérségi Szociális Bizottság tagja lett, ami
garanciát jelent a közvetlen információáramlásra.
A képviselő testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet, ezzel
megalkotta Lébény Nagyközség Önkormányzatának 3/2010. (III.25). rendeletét a szociális
igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról. lsd. 4. sz. melléklet
4.) 2010. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztés: lsd. 5. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a Közbeszerzési terv elfogadásról minden évben határozattal
kell dönteni. Ismerteti, hogy ebben az évben három olyan esetleges fejlesztés van, ami
közbeszerzési eljárás kiírását vonhatja maga után. Az első a Közösségi Ház felújítása, ebben a
kérdésben a támogatásról való végleges döntést az idén tavaszra ígérik, a megítélhető összeg
nettó 53 millió Ft. A másik pályázat az általános iskola főépületének akadálymentesítése. Itt
jelenleg a közbeszerzés előkészítése és a kiviteli tervek pontosítása folyik. A munkálatokat az
idei nyári szünetre tervezik, annál is inkább, mert a jövő év elején már el is kell számolni a
kapott támogatással. A harmadik pályázat egy informatikai infrastruktúra fejlesztési pályázat.
Információként elmondja, hogy ennek a pályázatnak az országos közbeszerzési eljárást
különböző okok miatt már kétszer vagy háromszor érvénytelenítették. Ezt követően adták le a
közbeszerzés lefolytatását helyi szintre, így a költség is itt jelentkezik. A pályázatot tehát újra
be kell adni, a támogatási érték egyébként körülbelül 10,2 millió Ft. Természetesen a
közbeszerzési tervet az időközben bekövetkező változásoknak megfelelően módosítani kell.
Kérdés és észrevétel híján Kovács Gábor szavazást rendel el.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2010. (III. 24.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint állapítja
meg:
Lébény Nagyközség Önkormányzata
2010. évi közbeszerzési terve

A
közbeszerzés
tárgya és
mennyisége

CPV
kód

Időbeli ütemezés
Sor kerül-e
vagy sor
az eljárás
szerződés
Tervezett megindításának, teljesítésének került-e az
Irányadó
eljárási
adott
illetve a
várható
eljárásrend
típus
közbeszerzés
időpontja közbeszerzéssel
összefüggésben
megvalósításának
vagy a
előzetes
tervezett
szerződés
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időpontja

I.
Árubeszerzés
Informatikai
Általános
30236000infrastruktúra
egyszerű
2
fejlesztés

II. Építési
beruházás
Általános
45214210iskola akadály5
mentesítése
Közösségi Ház
45212100infrastrukturális
7
felújítása

Általános
egyszerű
Általános
egyszerű

nyílt

2010. második
negyedév

nyílt

2010. második
negyedév

nyílt

2010. második
félév

időtartama

2010.
december 31.

összesített
tájékoztató
közzétételére

Nem

2010.
október 31.

Nem

2010.
december 31.

Nem

Felelős: polgármester
Határidő: közzététel 5 napon belül, megvalósítás folyamatos, 2010.
december 31-ig.
5.) A közművelődésről szóló rendelet elfogadása
Előterjesztés: lsd. 6. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a szociális rendelethez hasonlóan ez a rendelet is ismerős
lehet a képviselőknek, mert az önkormányzatnak korábban is volt ilyen rendelete.
Megalkotása törvényi kötelezettség. A kulturális javak védelméről és a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény mondja
ki, hogy az önkormányzatoknak meghatározott közművelődési feladatokat kötelező jelleggel
el kell látni. Azt pedig, hogy ezen feladatok közül mit és milyen formában látnak el, az egyes
önkormányzatok rendeletben szabályozzák. A korábbi rendelet helyett azért kellett újat
alkotni, mert az aktualitását vesztette, és nem volt elég részletes, bizonyos dolgokra nem tért
ki. Ebben a rendeletben új elemként rögzítésre kerültek többek között az önkormányzat
kiemelt rendezvényei is. Kéri a testületet, hogy alkossa meg a rendeletet. Előtte megkérdezi
Molnár-Kovács Ildikó művelődésszervezőt, hogy kíván e valamit hozzátenni az
elhangzottakhoz.
Molnár-Kovács Ildikó nem kíván.
Wandraschek Ferenc megkérdezi, lehetséges lenne-e, hogy a rendeletben az önkormányzat
kiemelt rendezvényeire pénz különítsenek el.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta elmondja, hogy erre a rendeletben nem, csak a konkrét
költségvetés tervezésénél van lehetőség. Így ilyen formában fixen lekötni pénzt nem lehet rá.
Wandraschek Ferenc megkérdezi, hogy az szerepelhetne-e benne, hogy az önkormányzat
előteremti ezeknek a programoknak a forrását.
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Kovács Gábor elmondja, hogy a rendelettervezet 5.§ is ezt tartalmazza, amikor úgy
fogalmaz, hogy az önkormányzat ezeket a rendezvényeket kiemelten támogatja. Ennek a
forintosítása már a költségvetésben történik.
Ezt követően szavazást rendel.
A képviselő testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet, ezzel
megalkotta Lébény Nagyközség Önkormányzatának 4/2010. (III.25). rendeletét a
közművelődésről lsd. 7. sz. melléklet
6.) Tájékoztató a két ülés között történt legfontosabb eseményekről
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kovács Gábor a két ülés között történt legfontosabb eseményeket szeretné ismertetni
röviden.
· Felújították a Sportpálya melletti, Sági Sándor és Mikei Károly által korábban épített,
leromlott állapotban lévő játszóteret. Az akácfából készült játszóeszközöket újították
fel, festették le, és ahol szükséges volt, kicserélték azokat. Az esési magasságban lévő
játszóeszközök alá gyöngykavicsot teríttek le, műanyag bevonatos drótfonatot
helyeztek el körülötte, és a hintákat is kicserélték. A jövő héten felkérik az
óvodásokat, hogy vegyék birtokba a játszóteret. Egyúttal felhívja a szülők figyelmét,
hogy a játszótér kisgyermekek, nem 20 éves ,,gyerekek” számára van, kéri, hogy ezt
vegyék komolyan, hogy a játszótér sokáig ilyen szép maradjon.
· Március 2-án kistérségi ülésen vett részt. Ennek kapcsán elmondja, hogy egy évvel
ezelőtt volt, amikor a kistérség 26 települése összefogott és felújíttatta a
mosonmagyaróvári kórház egy részlegét. Ekkor a festésen kívül virágokat helyeztek
el, kidekorálták a folyosót, és nővérszékek vásárlásához is hozzájárultak. Ezen a
kistérségi ülésen elvi szándék fogalmazódott meg a folytatásra. Azt javasolja, hogy az
idei évben egy számítógép megvásárlásával támogassák a kórházat, maximum
100.000,- Ft értékben.
Kovács Gábor szavazást rendel el, kéri, hogy aki a kórház támogatásával egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2010. (III. 24.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy Lébény Nagyközség Önkormányzata egy darab
számítógép megvásárlásával támogatja a Mosonmagyaróvári Karolina
Kórházat.
A támogatás maximális összege 100.000,- Ft.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás kapcsán eljárjon.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. június 30.
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· Március 4-én a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatalban járt, ahol a rekultivációs
projekt támogatási szerződésének aláírására került sor. Tájékoztatásul elmondja, hogy
a volt lébényi szeméttelepet így már más vette kezelésbe és meg fog történni annak
rekultivációja is. Jelenleg tehát rekultiváció alatt lévő terület, ahol a hulladék lerakását
még szigorúbban büntetik, és lépnek fel ellene. Itt tehát mindenféle szemét lerakása
tilos. A területet egyébként kerítéssel vették körbe, és figyelemfelhívó táblákat
helyeztek el. Hozzáteszi, hogy a jegyző és a rendőrség a legnagyobb szigorral fog
eljárni a tilalmat megszegőkkel szemben.
· Március 10-én Budapesten járt, amikor is megtették az első lépést a nagyiskola
felújítás közbeszerzése ügyében.
· Március 13-án a Jobbik helyi szervezete szemétszedést tartott a tölgyerdőben és
környékén. 30-40 zsák szemét gyűlt össze, sajnos ez évről-évre így van. Köszöni a 1520 résztvevő aktivista munkáját.
· Március 16-án Győrben járt. Tájékoztat, hogy a megyére vonatkozóan egy új rendezési
terv előkészítését kezdték el, amit minden önkormányzatnak, így Lébénynek is
kontroll alá kell venni, különös tekintettel arra, hogy az ipari park jövőbeni
beruházásainak és a tervezett szélkerekeknek is illeszkedniük kell hozzá. Az itteni
rendezési tervet készítő Tér-Háló Kft-t kérték fel, hogy vesse össze a település
rendezési tervével, a véleményezésre 60 nap áll rendelkezésre.
· Március 17-én Mosonmagyaróváron járt. Jó hír, hogy sikerült a Lébény SE-nek
főszponzort találni, aki 1 millió Ft-tal támogatja az egyesületet. Jogosan vetették föl a
támogatási igényt, a szponzor segítségével most kedvezőbb anyagi helyzetbe kerülnek.
· Március 18-én kistérségi ülésen volt. Elmondja, hogy az óvodafejlesztésre beadott
kistérségi pályázatok közül Hegyeshalom pályázatát javasolták a következő fordulóra.
Erre azért volt szükség, mert kistérségenként csak egy-egy pályázatot fogad be a régió.
· Aznap este Budapesten a Zarándokok Baráti Körének vezetőjével beszélt a nyári Szent
Jakab napi zarándoklatról. Az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint a Civil
Szervezetek Bizottsága is tartott a Szent Jakab nap témájában ülést.
· Az elmúlt hét péntekén az Autópályamérnökségnél járt, akik elmondták, hogy
rendszeresen és dokumentáltan fákat szeretnének ültetni, amiből a település és a
lébényi közoktatási központ is kapott facsemetéket. Nemes mozgalomnak tartja ezt a
kezdeményezést, amit más cégeknek is javasolni lehetne.
· Március 22-én a Szociális Kerekasztal tartott ülést, amin minden olyan helyi
szakember részt vett, aki valamilyen módon ezen a területen dolgozik.
· Március 23-án aláírták a fejlesztési hitelszerződést, így megvan a beruházások
financiális háttere. Ahogy a feladatok szükségessé teszik, le tudják hívni a pénzt.
· Itt tér ki arra, hogy a Hanyi Gödény vendéglőben tartott nőnapi rendezvény után
milyen szégyenteljes dolog történt, aminek eredményei másnap is látszottak a
településen. Elmondja, hogy az ügyben rendőrségi feljelentést tettek. Hozzáteszi, a
rongálások környéken lakók többször megkeresték a hivatalt a randalírozások miatt,
furcsának tartja, hogy most viszont senki nem látott és hallott semmit. Ez adott végső
lökést arra, hogy előkészítsék a településőrség megszervezését, amit korábban a
költségvonzata miatt vetettek el, de tovább már nem szabad halogatni. Az erről szóló
anyagot a következő ülésre szeretnék beterjeszteni.
· A felújítások kapcsán elmondja, hogy a Fő utca 80. alatti épület tetőcseréje és
szigetelése megtörtént, valamint szép fa ablakokat helyeztek el benne. Az épület
előreláthatólag április közepére elkészül. A rendelő belső munkálatai is jól haladnak.
A munkálatok során szembesültek azzal, hogy az aljzat és a váró nem volt
leszigetelve. Az épület tetőszerkezetét már lebontották, a munkálatok itt is szépen,
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ütem szerint haladnak. Az óvodaépítés esetében a bontás volt a legmegdöbbentőbb
pillanat, ahogy a régi épület egyik napról a másikra eltűnt. Most már az új óvoda
sávalapjai készülnek. Ha nem jön közbe extrém időjárás, akkor az új épület hamarosan
,,kijön a földből”. Hozzáteszi, hogy a bontás során az udvaron lévő fákat sikerült
megmenteni. A kisiskola területén megtörtént a teljes tetőhéjazat cseréje és a
tetőjavítás. A konyha bejáratánál lévő tetőt is megjavították. Az épület faszerkezetét
helyrehozták és a tetőt hőszigetelték. Hozzáteszi, hogy ez az épület a település
legmodernebb középülete lesz. A jövő héten a gázátkötés is megtörténik.
· Lejárt határidejű határozat nem volt.
Kéri, hogy a tájékoztatóját fogadják el.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2010. (III. 24.) határozata:
A képviselő-testület a polgármesternek a két ülés közötti
legfontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.
7.) Ördögkonyha Kft. tájékoztatója a közétkeztetési feladatok ellátásáról
8.) Közoktatás étkezési térítési díjainak felülvizsgálata
Előterjesztés: lsd. 8. sz. melléklet
Kovács Gábor köszönti az Ördögkonyha Kft. két vezetőjét, dr. Patonai Lászlót és Stoller
Imrét. Kéri, hogy a cégükről, illetve tevékenységükről számoljanak be a testületnek,
tekintettel a jövőbeni terveikre, eseményekre is. Ezt követően átadja a szót dr. Patonai
Lászlónak, a cég ügyvezetőjének.
dr. Patonai László: elmondja, hogy 1994. január 1-jén alakultak. Kezdetben csupán 40
adagot főztek, ma már 4000-et. Többek között 20 oktatási intézményt is ellátnak, és 70
dolgozóval működnek. Noha a közétkeztetés nem a legjobban finanszírozott ellátás, de az
elmúlt 16 évben igyekezték kihozni a legjobbat, teljesítve a törvényi előírásokat is. Április 18án lesz 5 éve, hogy Lébényben is jelen vannak, úgy véli, közmegelégedésre. A korában is a
konyhán dolgozókat átvették. Elmondja, hogy a szociális gondozottak ellátására jelenleg a
mosonmagyaróvári KESZI-vel van szerződésük. Január 1-jétől így Lébénybe is szállítnak, 10
főnek. Elmondja, hogy nem akarnak nagy cég lenni, a kapacitásuk viszont a bővítést
megengedi, ehhez támogatást kérnek a kapcsolatépítés terén. Tájékoztat, hogy ebben az évben
nem emelték az étkeztetés árát. Hozzáteszi, hogy a kft-nek volt egy olyan fogadalma, hogy
valamennyi náluk étkező azonos áron kapja meg az ételt. Mivel a Győri Közgyűlés úgy
döntött, hogy nem emeli az étkeztetés térítési díjait, ezért ők is ehhez igazodtak, és sehol nem
fognak emelni. Természetesen így a dolgozóknak sem lesz a fizetésükben emelkedés.
Megkérdezi a képviselőket, van-e valamilyen kérdésük hozzá.
Kérdés nem volt.
Kovács Gábor a közoktatás étkezési térítési díjainak felülvizsgálata tárgyában előterjesztett
határozati javaslatot bocsátja szavazásra.
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A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2010. (III. 24.) határozata:
Lébény
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felülvizsgálta a fenntartásában működő Lébényi Általános Iskola,
Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási és Német Nemzetiségi Nyelvet
Oktató Intézményben az étkezésért fizetendő intézményi térítési
díjakat.
Tekintettel arra, hogy a szolgáltató az önkormányzat felé 2010-ben
áremelést nem érvényesít, a Képviselő-testület a közoktatási
intézményben az étkezés intézményi térítési díját 2010. évben nem
változtatja meg.
Felelős: polgármester, intézményvezető
Határidő: folyamatos
Kovács Gábor megkérdezi, hogy a jövő évben mi várható, a Kistérség bekapcsolódása
hozhat-e adagnövekedést a cég számára.
dr. Patonai László: válaszában elmondja, hogy szeretnének itt maradni Lébényben, és
esetleg a környező községekbe is szállítani ételt, ezért szívesen várnak minden ilyen irányú
megkeresést. Elmondja, hogy fejleszteni csak akkor tudnak, ha van megrendelésük.
Sárvári István az iskola és az óvoda nevében megköszöni a munkájukat. Elmondja, hogy
folyamatosan kapcsolatot tartanak velük, az általuk tett észrevételeket, változtatási igényeket
pedig maximálisan figyelembe vette az Ördögkonyha Kft. A teljes elégedettséget a diákok
körében természetesen nehéz elérni, azt kell ugyanis összehangolni, hogy mi az, amit
szeretnek, mi az, ami egészséges, és mi az, amit meg tudnak fizetni. Köszöni azt is, hogy
rendezvények alkalmával a konyha alkalmazottai jutányos áron segítenek mind az óvodának,
mind az iskolának.
9.) Egyéb döntést igénylő ügyek
Kovács Gábor tájékoztat, hogy a következő ülésen kell nyilatkozni a képviselői keret ez évi
felosztásáról. Hozzáteszi, hogy a szokásos célok, a különböző civil szervezetek támogatása
mellett olyan célokra is fel lehet ajánlani a keretet, mint például a Lokálpatrióta Egyesület
által felállítani szándékozott Trianoni Emlékmű. Kér mindenkit, hogy a saját keretéről való
rendelkezést az áprilisi ülést megelőzően küldje be, így a felosztást az ülésen el is tudják
fogadni. Kéri, hogy mindenki gondolja meg, hol van a legnagyobb szükség erre a pénzre, és
úgy jelölje meg az adott célt, az adott feladatot.
Egy, úgynevezett útalapról szóló cikket osztott ki előzetesen a képviselők között, amelyről
úgy véli, itt is gondolatébresztő lehet egy ilyen jellegű kezdeményezés.
Ezt követően várja a képviselők kérdéseit.
Czigány István megkérdezi, hogy a képviselő keret ezúttal is 100 ezer Ft lesz-e. Emellett az
épületek továbbhasznosítása iránt szeretne érdeklődni.
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Kovács Gábor a Fő utca 80. alatti épületről elmondja, hogy a pályázatban olyan
kötelezettséget vállaltak, hogy az elkövetkező öt évben haszonszerzésre nem használják így
azt önkormányzati feladatok ellátásra kell használni. Faluházat szeretnének ott megvalósítani,
amely a falu életében fontos feladatokat látna el. A civil szervezetek működési pontja lehetne,
de lehetne ott többek között bált is tartani. A végső hasznosítását majd a jövő fogja eldönteni.
Jelenlegi tervek szerint faluház lesz, és itt kap helyet a körzeti megbízotti iroda is. A
szakemberek átnézik majd, hogy az épületen belül hol lenne a legcélszerűbb az egyes
helyiségeket kialakítani. A Művelődési Klub így kizárólagosan hasznosítható lenne a
különböző vásárok tartására, az egykori villamos bolt helyisége pedig kiadhatóvá válna,
hiszen az eredetileg tervezettel ellentétben nem oda kerül a kmb iroda. Természetesen ezen túl
is várja, hogy milyen kezdeményezések, igények jelentkeznek ezekkel az épületekkel
kapcsolatban.
Czigány István megkérdezi, hogy mi lesz a kmb irodának helyet adó családi ház sorsa.
Kovács Gábor elmondja, hogy a rendőrség az itteni bérlőkijelölési jogáról nem mond le. Ezt
a jogot a négylakásos társasház egyik lakásában szeretnék biztosítani számukra, természetesen
úgy, hogy amennyiben a rendőrségnek szüksége van a lakásra, úgy az egyik bérlővel fel kell
mondani a szerződést. Belátható időn belül azonban nincs erre vonatkozó szándék. A
képviselő úr által említett lakás hasznosításról majd a testület fog dönteni, a lehetséges
megoldások között szerepel, hogy bérlakássá alakítják, vagy értékesítik.
Wandraschek Ferenc megkérdezi, hogy a tervezett kmb iroda belső felújítását ki fogja
finanszírozni.
Kovács Gábor elmondja, hogy a szükséges eszközöket a rendőrség biztosítja. A Faluház
épülete annyival kedvezőbb az eredetileg az iroda helyéül tervezett helyiségnél, hogy a fűtése
megoldott. Ha pedig a jelenlegi irodának otthont adó családi ház felszabadul, lesz egy szabad
ingatlana az önkormányzatnak, még ha kissé leromlott állapotú is.
Egyéb kérdés és észrevétel híján a nyílt ülést 19:24 perckor lezárja. Az ülés ezt követően zárt
üléssel folytatódott.

K.m.f.

Kovács Gábor
polgármester

dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta
jegyző

Bujtás László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Czigány István
jegyzőkönyv-hitelesítő
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