Jegyzőkönyv

Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 28-án, a
községházán tartott üléséről.
Jelen vannak:
Kovács Gábor polgármester
Kiszeli Lajos alpolgármester
Bujtás László képviselő
Czigány István képviselő
Nátz Zsolt képviselő
Pálinger Béla képviselő
Rum János képviselő
ifj. Sárvári István képviselő
Sólyom Gábor képviselő
Wandraschek Ferenc képviselő
Hiányzik:
Dömsödi József képviselő
Fülöp Lajosné képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
Kovács Gábor: Az ülés megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, két képviselő
hiányzik.
A napirenddel kapcsolatban kiegészítés nincsen, változás annyi, hogy a 4. napirendi pontként
szereplő a közterület használatáról szóló rendelet elfogadásáról való döntést a Pénzügyi
Bizottság javaslatára leveszik a napirendről, a témáról azonban beszélni fognak.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Nátz Zsolt és Wandraschek Ferenc képviselőket kéri fel.
Kéri a képviselőket, hogy a napirendet, valamint a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét
határozattal fogadják el.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2010. (IV. 28.) határozata:
1.) 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
2.)

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

3.)

Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság beszámolója a
szervezeti és működési szabályzatban meghatározott feladatainak
végrehajtásáról.
Előterjesztő:
Sólyom
Gábor
a
Környezetvédelmi
és
Településfejlesztési Bizottság elnöke
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4.)

Közterület használatáról szóló rendelet elfogadása.
Előterjesztő: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző

5.)

A Lébényi Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási és
Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató Intézmény átszervezése.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Sárvári István Oktatási és Kulturális Bizottság Elnöke

6.)

Településőr foglalkoztatása.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

7.) Győr-Moson-Sopron
Megyei
Területrendezési
véleményezése.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
8.)

Képviselői keret felosztása.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

9.)

Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Terv

10.) Egyéb döntést igénylő ügyek

1.) 2009. 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 együtt javasolja tárgyalni, de dönteni
természetesen külön kell róla. Köszönti az ülésen Bordosiné Kisfaludy Katalin
könyvvizsgálót, megkéri, hogy a képviselők esetleges kérdéseire szíveskedjen válaszolni.
Elmondja, hogy törvényi kötelezettségnek tesznek eleget azzal, hogy a képviselő-testület elé
viszik az elmúlt év lezárását jelentő beszámolót, amit a pénzügyes kollégák már az
Államkincstárnak benyújtottak. A képviselők egy részletes anyagot kaptak a beszámolóról.
Kikéri a Pénzügyi Bizottság véleményét. A bizottsági elnök távollétében Wandraschek Ferenc
képviselőt kéri fel a Bizottság álláspontjának ismertetésére.
Wandraschek Ferenc: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a két napirendi pontot és
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. A Pénzügyi Bizottság ülésén hosszas vitát
folytattak ezekről a napirendi pontokról. A felmerülő problémák megoldására,
megszüntetésére ígéretet kaptak. A kiküldött anyag mindenki előtt ott van, át tudták nézni,
meg tudták nézni a könyvvizsgálói beszámolót, kiegészítéseket, és hogyha van kérdés, azt
akár a könyvvizsgáló fele is meg tudják tenni.
Kovács Gábor megkérdezi a képviselőket, van-e az anyagokkal kapcsolatban kérdésük.
Amennyiben nincs, úgy kéri, hogy a könyvvizsgáló asszony ismertesse az önkormányzat éves
beszámolójához csatolt véleményét.
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Borsodiné Kisfaludy Katalin: elmondja, hogy az önkormányzati beszámolás több lépcsőben
zajlik. A Magyar Államkincstár felé a terjedelmes, részletes beszámoló már február 28-ig
elkészült. Ennek egy kivonatolt része, tulajdonképpen egy egyszerűsített beszámoló az, amit a
könyvvizsgálónak auditálni, véleményezni kell. A beszámoló részét képezi az egyszerűsített
mérleg. a könyvvizsgálat során ennek ellenőrzése történt meg, az, hogy a mérlegben szereplő
vagyonelemek megfelelően alátámasztottak-e, a könyvek vezetése, a bizonylatolás a
vonatkozó jogszabályok szerint történt-e. A feladata az volt, hogy megállapítsa, az
egyszerűsített beszámoló nem tartalmaz-e lényegesen hibás állításokat. A könyvvizsgálói
záradék azt is tartalmazza, hogy a beszámolót a jogszabályoknak megfelelően állították össze,
és az önkormányzat jövedelmi és vagyon helyzetéről valós és megbízható képet ad.
Kovács Gábor megkérdezi Tolnai Henriettet, a beszámoló készítőjét kíván-e szóbeli
kiegészítést tenni.
Tolnai Henriette nem kíván.
Kovács Gábor szavazásra teszi fel először a 2009. évi költségvetési beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület egyhangúlag, elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet, ezzel
megalkotta Lébény Nagyközség Önkormányzatának 5/2010. (IV.29.) rendeletét az
önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolójáról. Lsd. 3. sz. melléklet
Kovács Gábor az éves összefoglaló ellenőrző jelentésről is szavazást rendel el.
A képviselő testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2010. (IV. 28.) határozata:
I. Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
elrendeli, hogy a beruházási, felújítási, valamint a karbantartási
tevékenység végzése és bizonylatolása során a belső ellenőri
jelentésben foglaltaknak megfelelően figyelemmel kell lenni az
alábbiakra:
§

Kisebb munkák és beszerzések esetében is gondoskodni kell
árajánlatok bekéréséről, vagy a beszerzés gazdaságosságának
egy módon történő igazolásáról;

§

A gazdálkodási jogköröket következetesen be kell tartani
(utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés);

§

Felújítások esetében is gondoskodni kell az állományba vétel
megfelelő dokumentálásáról.

II. A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi összefoglaló
ellenőrzési jelentését elfogadja.
Kovács Gábor megköszöni a könyvvizsgáló munkáját.
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3.) Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság beszámolója a szervezeti és
működési szabályzatban meghatározott feladatainak végrehajtásáról
Előterjesztés: lsd. 4. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy már hagyomány, hogy a bizottságok előző évi munkájukról
számot adnak. Sólyom Gábor, a Bizottság elnöke mindenkinek kiküldött egy részletes
anyagot. Megkérdezi a bizottság elnökét, hogy kíván-e szóban kiegészítést tenni, illetve a
képviselőknek van-e valamilyen kérdésük. Kiegészítés, kérdés nem volt. A tájékoztatót
elfogadásra javasolja, hozzáteszi, hogy a beszámolóban szereplő anyagot a kábeltelevízió
nézői már a Lébény újságban is láthatták.
Ezt követően szavazást rendel el.
A képviselő testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2010. (IV. 28.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság 2009. évi
munkájáról szóló beszámolót elfogadta.

4.) Közterület használatáról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztés: lsd. 5. sz. melléklet
Kovács Gábor tájékoztat, hogy a közterület használatáról szóló rendelet tárgyában, egy
későbbi időpontban egy teljes testületre kiterjedő munkaértekezletet fognak tartani, akkor
tudnak róla érdemben dönteni. A lakosságnak ismertetésként elmondja, hogy míg a helyi
vállalkozások fizetnek adót az önkormányzatnak, addig a mozgóárusítást végző vállalkozások
csak bejönnek, áthaladnak a falun és semmilyen hozzájárulást nem fizetnek. Úgy érzi, itt nem
egyenlő a versenyhelyzet. Ezen kívül sok lakossági megkeresés is érkezett, hogy a
kisgyermekeket és a műszakba járókat is zavarja az autók zenélése. Mindezek indokolttá
teszik, hogy a testület foglalkozzon a kérdéssel. Egy törvényi változás pedig elvette a
településektől azt a jogkört, hogy engedélyezzék a mozgóárusítási tevékenységet. Ez a
harmadik dolog, ami indokolttá teszi a megtárgyalását. Valamilyen módon keretek közé
kellene szorítani, illetve elérni azt, hogy ők is járuljanak hozzá a falu költségvetéséhez.
Amennyiben foglalkoznak vele, úgy nyár elejére életképes rendeletet lehetne alkotni.
Kovács Gábor átadja a szót Sárvári Istvánnak és áttérnek az 5. napirendi pont tárgyalására. A
megkezdett iskolaátszervezés kapcsán kéri, hogy azokat az információkat mondja el, amelyek
a lakosság számára is érdekesek lehetnek.
5.) A Lébényi Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási és Német
Nemzetiségi Nyelvet Oktató Intézmény átszervezése
Előterjesztés lsd. 6. sz. melléklet
Sárvári István köszönt mindenkit. Elmondja, hogy a testület már egy szándéknyilatkozatot
fogalmazott meg az Általános Művelődési Központtá alakulásról, továbbá az óvodában egy
egységes óvodai-bölcsődei csoport megteremtéséről. Ennek kapcsán a képviselő-testületi
határozatot május 15-ig kell meghozni. A tervezett ÁMK és az óvoda-bölcsőde csoport
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megfelel a szükséges előírásoknak. Ezért most itt az ideje, hogy meghozzák a határozatot róla.
A kollégák a szükséges továbbképzéseken részt vesznek, így a szakmai-személyi feltételeket
is megteremtik. A tárgyi feltételekkel kapcsolatban a Nyugat-dunántúli Regionális
Módszertani Központ véleményét kérték ki, akik azt a szakmai ajánlást adták, hogy a
szükséges feltételeket már az építés során teljesíteni tudják. Hozzáteszi, hogy mindez nem
jelent nagy dolgokat. A csoportot csak akkor lehet beindítani, ha a szükséges személyi
feltételek is rendelkezésre állnak, így a következő tanévtől még nem.
A másik változás az ÁMK-vá alakulás, a könyvtár és a muzeális intézményegység
kapcsolódása a Lébényi Közoktatási Központhoz. Reméli, hogy meg fog valósulni a
közeljövőben a falumúzeum újraélesztése. Köszöni Kiszeli Lajos alpolgármester aktív
közreműködését. Tájékoztat, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közgyűjteményi
Osztályán megtalálták a múzeum eltűntnek hitt működési engedélyét. Ígéretet kaptak, hogy
hamarosan egy szakfelügyelő megnézi a megmaradt kiállítási tárgyakat, és a helyet, ahol ki
akarják állítani azokat. Ezután kérhetik majd a működési engedély megújítását, módosítását.
A múzeum intézményegységbe vonását azonban már most megtehetik. Az ÁMK a következő
tanévtől, 2010 szeptemberétől működne. Addig is, az intézmény különböző dokumentumait,
így az SZMSZ-t, a minőségirányítási programot és a házirendet megfelelően módosítni kell.
Bízik benne, hogy a kialakuló intézményegység hatékonyan fog működni. Hozzáteszi, reméli,
egyszer majd olyan szépen felújított épületben kaphat helyet a múzeum is, mint amilyen a Fő
utca 80. alatti volt óvodaépület lett. Kéri, hogy a határozati javaslatot fogadják el. Az
intézmények működésében egyébként ez nagy változást nem fog előidézni, azt leszámítva,
hogy az intézményegységek nagyobb önállóságot kapnak.
Kovács Gábor megkérdezi a képviselőket, van-e valamilyen észrevételük. Összegzi, hogy a
létrejövő ÁMK így hat intézményegységből fog állni, ezt tartalmazza a határozati javaslat is.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a határozatot fogadják el.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2010. (IV. 28.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
fenntartásában működő Lébényi Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú
Művészetoktatási és Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató Intézményét a
2010. szeptember 1-től átszervezi általános művelődési központtá,
Lébényi Általános Művelődési Központ névvel, az alábbi
intézményegységekkel:
§ Általános Iskola és Német Nemzetiségi Nyelvet
Oktató Intézmény;
Tagintézménye: Bezi Óvoda, Általános Iskola és
Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató Intézmény;
§ Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde;
§ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény;
§ Helytörténeti Gyűjtemény;
§ Jókai Mór Községi Könyvtár.
Felelős: polgármester, intézményvezető, jegyző
Határidő: 2010. szeptember 1-től folyamatos
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6.) Településőr foglalkoztatása
Előterjesztés: lsd. 7. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőnek.
Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: elmondja, hogy a pályázat benyújtásához szükséges adatok
összegyűjtését, az előkészítő munkát már megkezdték. A pályázat beadására folyamatosan
lehetőség van az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumhoz. A beadott pályázatok általában
támogatást is nyernek. A településőrök feladatával kapcsolatban elmondja, hogy az hasonló a
közterület-felügyelőkéhez, azzal az eltéréssel, hogy a településőrök hatósági jogkört nem
gyakorolhatnak. Feladatkörükbe tartozik a település rendjének figyelése, így például az
illegális szemétlerakás megakadályozása, de a hétvégi rendezvények alkalmával is elláthatnak
segítő, ellenőrző tevékenységet. A pályázat az állás betöltését valamilyen rendvédelmi
tevékenységhez kapcsolódó szakképesítéshez köti. A pályázat beadásához szükséges az
illetékes rendőrkapitányság támogató nyilatkozata, amit már be is szereztek. A benyújtás
tulajdonképpen a pályázat mellékletét képező megállapodás-tervezet kitöltésével és
benyújtásával történik, a megállapodás rögzíti a pályázat egyéb feltételeit is. Kedvező
lehetőségnek tartja, hiszen amellett, hogy egyszeri 80.000,- Ft összegű támogatást lehet kapni
a különböző eszközök, felszerelés beszerzésére, havonta 73.500,- Ft-tal is támogatják a
településőrök alkalmazását. Két fő településőr alkalmazását javasolja, mert a
munkabeosztásukat így lehetne megfelelően kialakítani. Garancia arra vonatkozóan nincs,
hogy meddig fog élni ez a pályázati lehetőség, de kockázatot a beadás semmiképpen nem
jelent.
Tájékoztat arról, hogy a pályázati kiírást az ülést követően közzé fogják tenni, és a kiírás
tartalmazni fogja a feladatok pontos megjelölését és a munkakör betöltéséhez szükséges
végzettségek felsorolását is.
Kovács Gábor kéri a képviselő-testület felhatalmazását a támogatási megállapodás aláírására.
Támogatás esetén 2010. július 1-jétől kerülne sor a településőrök alkalmazására.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2010. (IV. 28.) határozata:
Lébény
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert 2 fő településőr alkalmazására irányuló
támogatási megállapodás aláírására, és benyújtásra az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztériumhoz.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
7.) Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Terv véleményezése
Előterjesztés: lsd. 8. sz. melléklet
Kovács Gábor tájékoztat, hogy a megyei rendezési tervet egy szakértővel, a Tér-Háló Kft-vel
véleményeztették, ők voltak a helyi településrendezési terv készítői is. Eltérést tapasztaltak a
Mecsér irányába tervezett szélerőmű park kapcsán. A megyei rendezési terv ugyanis kisebb
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területet engedélyezne a beruházásra. Amellett, hogy a tervezett tevékenység adóbevétele
ezáltal mindenképp csökkenne, lehet, hogy az egész beruházás semmissé válhat.
Ezért javasolja, hogy a véleményezés során ezt jelezze az önkormányzat a Megyei
Önkormányzat felé.
Kéri, hogy aki ilyen tartalmú határozat elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2010. (IV. 28.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Megyei
Területrendezési Terv véleményezése során megállapította, hogy a
tervezet a szélerőművek elhelyezésére kijelölt területek esetében
lényegesen kisebb területet jelöl a hatályos községi rendezési tervnél.
Az eltéréssel kapcsolatban az önkormányzat egyeztetést kezdeményez a
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzatnál.
Egyebekben a megyei területrendezési terv terület-felhasználási
javaslatai, alátámasztó javaslatai (közlekedés, energia, hírközlés, tájkörnyezetvédelem) nem térnek el a hatályos községi rendezési tervtől.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. április 30.
8.) Képviselői keret felosztása
A képviselői keret felosztását tartalmazó táblázat: lsd. 9. sz melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a korábbi szokásnak megfelelően, a képviselők ebben az
évben is írásos formában rendelkeztek a képviselői keret felosztásáról. A felosztást a kiosztott
táblázat tartalmazza.
Kéri, hogy a képviselő keret felosztását határozatukkal fogadják el, aki egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2010. (IV. 28.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
képviselői keret 2010. évi felosztását a mellékelt táblázat szerint
elfogadja
Határidő: 2010. december 31-ig folyamatos
Felelős: polgármester
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9.) Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztés: lsd. 10. sz. melléklet
Kovács Gábor a legutóbbi ülés óta eltelt eseményekről tájékoztatja röviden a testületet.
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Március 25-én, csütörtökön a polgármestereknek szervezett továbbképzésen vett részt.
Március 30-án a Püspöki Hivatalban járt Győrben, ahol a Győri Káptalandomb és a
Lébényi templom felújításról volt szó. Az egyházmegye az általa elnyert 600 millió Ftból körülbelül 200 millió Ft-ot fordít a lébényi templom részleges felújítására és a régi
plébániaépület turisztikai fogadóközponttá alakítására.
Ugyanez nap a Regionális Fejlesztési Tanács ülésén is részt vett Győrben, ahol az
újabb pályázati lehetőségekről kaptak ismertetést.
Április 7-én a Magyar Közúttól Csigó Andrással a pályázatból megújuló buszöböl-pár
átadás-átvételéről egyeztettek. A buszöbölnek május végéig, de legkésőbb ezen év
végéig kell elkészülnie. Megjegyzi, hogy az önkormányzatnak fizetnivalója ennek
kapcsán nincs.
Április 9-én a két nagyberuházásnál volt műszaki és hatósági ellenőrzés.
Aznap került sor a szavazatszámláló bizottság tagjaink eskütételére is.
Április 11-én gördülékenyen lezajlott az országgyűlési képviselő választás első
fordulója.
Április 12-én a VÁTI végzett ellenőrzést a folyó beruházásoknál, és mindent rendben
talált.
Április 13-án a Kistérségi Szociális Bizottság ülésezett.
Április 14-én az Építésfelügyeleti Hatóság ellenőrizte mindkét nagyberuházást.
Április 22-én kihelyezett kistérségi ülést tartottak Mecséren. A téma többek között a
szúnyoggyérítés volt. Sajnos a nem a Szigetközben található települések nem kapnak
szúnyoggyérítési támogatást, de a szigetköziek sem sokat. Hozzáteszi, hogy viszont
még a majális előtt lesz a településen szúnyogirtás, mert nagyon sok a panasz, nagyon
megugrott a szúnyogok száma. A pályán úgynevezett meleg ködös gyérítés, illetve
péntek este repülős szúnyogirtás is lesz.
Április 23-án Ausztriából jártak nála vendégek, az ottani Szent Jakab zarándokok
vezetői. Úgy látszik, Ausztriából is fognak jönni az idei zarándoklatra.
Aznap került sor azon véradók jutalmazására, akik jubileumi, 10, 20, 30, illetve 50
alkalommal adtak vért.
Április 24-én a Magyar Közút szervezett szemétgyűjtést. Elkeserítő, hogy mennyi
szemét gyűjt össze.
Aznap Tárnokrétin, a felújított rendelő átadásán is részt vett, akik szintén sikeres
pályázaton vannak túl.
Április 27-én a Pannon-Víz regionális térségi ülésén volt. Itt értesültek róla, hogy a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szerint egy uniós norma értelmében
eljárás kezdődött a kunszigeti tisztítóműnél. Egy válságstábot hoztak létre, és egy ilyen
irányú pályázat soron kívüli beadása mellett döntöttek. A pályázatban az élővízbe
bocsátott szennyvíz mennyiségé tudják növelni, úgy, hogy egy újabb tisztítóművet
betesznek. Jelenleg ugyanis 100-120%-on jár a szennyvíztisztító, így újabb
felhasználókat már nem tud befogadni. Jó hír viszont, hogy a Pannon-Víz felújítja a
lébényi hidroglóbuszt, mintegy 4 millió Ft-ot költenek rá. Ismerteti továbbá azt a
lehetőséget, hogy az, aki még nem kötött rá a vezetékes szennyvízre, annak most a
Pannon-Víz felajánl egy kedvező lehetőséget a csatlakozás technológiájának
beszerzésére.
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10.) Egyéb döntést igénylő ügyek
Beadványok: lsd. 11-12-13. sz. mellékletek
Kovács Gábor három ingatlanvásárlási tárgyú beadványról tájékoztatja a képviselőket. Az
egyik Hatos István beadványa, ő a volt gázcsere telep területét szeretné megvásárolni. A
másik Matsek Attila földvásárlási kérelme, melyet már egyszer tárgyalt a testület, most
azonban a Pénzügyi Bizottság a korábbitól eltérő véleményt fogalmazott meg. A harmadik
pedig a Vörösmarty és Bartók Béla utca sarkán található ház, melyet tulajdonosai megvételre
ajánlottak föl az önkormányzatnak. Hatos István ajánlatával kapcsolatban elmondja, hogy az
érintett földterület szerinte stratégiai területen van, a temető és az iskola közelében.
Rum János: ismerteti a Pénzügyi Bizottság álláspontját. A Bizottság a földterület megtartását
javasolja.
Kovács Gábor: a Tóth Imréné által benyújtott eladási ajánlattal kapcsolatban a Pénzügyi
Bizottság azt a javaslatot teszi, hogy a polgármester gyűjtsön még információkat arra
vonatkozóan, milyen feltételek mellett ajánlják megvételre a területet. Ez szükséges ahhoz,
hogy a testület megalapozottan tudjon dönteni az adásvételről.
Matsek Attila kérelmével kapcsolatban elmondja, hogy egy fiatal gazdáról van szó, aki nyert
egy pályázaton, mely alapján telephelyet kellene létesítenie. Nincs azonban földterülete,
amelyen terjeszkedni tudna, ezért szeretné megvásárolni ezt a területet. Ennek fényében
megfontolandó az eladás, hiszen egy helyi fiatal gazdálkodót támogatnának vele.
Amennyiben egyetért ezzel a testület, úgy a vételárról is döntenie kell. Kéri, hogy tegyenek rá
javaslatot.
Rum János 2 millió Ft/ha vételárat javasol.
Kovács Gábor elmondja, hogy amennyiben emellett dönt a testület, úgy a megállapított ár
egy minimum árat jelent, amelynél olcsóbban nem lehet eladni a területet.
Kovács Gábor szavazást rendel el a beadványokról. Hatos István kérelmét teszi fel
szavazásra.
A képviselő testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2010. (IV. 28.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat képviselő testülete úgy határozott,
hogy az 1469 hrsz-ú ingatlant nem értékesíti.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Kovács Gábor ezt követően Tóth Imréné vételi ajánlatával kapcsolatban rendel el szavazást.
Azt a javaslatot teszi, hatalmazzák fel, hogy további adatokat gyűjtsön, melynek ismeretében
a testület dönteni tud a terület megvételéről.
A képviselő testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
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43/2010. (IV. 28.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat képviselő testülete a Lébény,
Vörösmarty utca 20. szám alatt található ingatlan megvételéről való
döntést megelőzően az ajánlat pontosítására hívja fel az ingatlan
tulajdonosait.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vételi ajánlat részleteiről
tárgyaljon a tulajdonosokkal.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. május 31.
Kovács Gábor végezetül Matsek Attila földvásárlási kérelmével kapcsolatban a lébényi
1037/54 hrsz-ú ingatlan értékesítésre való kijelöléséről is szavazást rendel el.
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2010. (IV.28.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lébényi
1037/54 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület” művelési ágú, 7808 m2 területű
ingatlant értékesítésre kijelöli.
Az értékesítés minimum ára 2.000.000,-Ft (kétmillió forint)/ha.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi
szerződés részleteiről megállapodjon, és a szerződést megkösse.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2010. május 31.
Kovács Gábor kéri a képviselőket, hogy a Közjóért díj odaítélésre a következő ülésig
tegyenek javaslatot.
Elmondja, hogy a Magyar Közút megkezdte a településre bejövő utak rendbetételét, az utak
teljes felülete szakaszosan új aszfaltos borítást kap.
Megkérdezi a képviselőket, van-e valamilyen kérdésük, észrevételük.
Pálinger Béla: megkérdezi, hogy a kertészeti beruházás hogyan áll.
Kovács Gábor: Elmondja, hogy a múlt hét keddjén az első kilenc dolgozó elindult Ausztriába
betanulni a munkát, és a többi dolgozót már ők fogják betanítani itt helyben. A beruházás
kezdete viszont csúszik. A beruházó azonban annyit elmondott, hogy még idén szeretné
megindítani a termesztést, így valószínű, hogy nyári, őszi telepítés lesz.
Wandraschek Ferenc az első kérdése az lenne, hogy az erdélyi testvérközség helyzete hogy
áll, ezt szeretné megkérdezni a polgármester úrtól. a második egy tájékoztatás lenne az Első
Lébényi Lokálpatrióta Egyesület részéről a trianoni emlékművel kapcsolatban: örömmel
mondja, hogy a fő kő már megvásárlásra került, adományok már vannak, a képviselőtársak is
hozzájárultak, most már millió forint körüli a befolyt összeg. Felhívás a község lakói fele,
hogy amennyiben módjuk és lehetőségük van, akkor a kábeltévében közzétett bankszámlára, a
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Lébény Kunsziget Takarékszövetkezetnél be lehet rakni az egyesület számlájára, és azon
kívül, ha arra kerül a sor, különböző munkákban is szívesen fogadják a segítséget. szeretné
megköszönni az Evangélikus Egyházközségnek, hogy a területet rendelkezésre bocsátotta, az
engedélyeztetések folyamatban vannak, a tervezés megtörtént, reméli, hogy hamarosan
megkezdhetik az építését.
Kovács Gábor az erdélyi testvértelepüléssel kapcsolatban elmondja, hogy felvette velük a
kapcsolatot, írt nekik egy levelet, de válasz még nem érkezett rá.
Kovács Gábor egyéb kérdés és észrevétel híján az ülést 19:34 perckor bezárta.

K.m.f.

Kovács Gábor
polgármester

dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta
jegyző

Nátz Zsolt
jegyzőkönyv-hitelesítő

Wandraschek Ferenc
jegyzőkönyv-hitelesítő
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