Jegyzőkönyv
Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 9-én,
a községházán tartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Kovács Gábor polgármester
Kiszeli Lajos alpogármester
dr. Angyalics Attila képviselő
Bujtás László képviselő
Nátz Miklós képviselő
Sárvári István képviselő
Wandraschek Ferenc Antal képviselő
Hiányzik:Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
Meghívottak:
Tolnai Henriette pénzügyi főmunkatárs
Rum János bizottsági tag
Takátsné Jáni Barbara Vanda bizottsági tag
Kovács Gábor: köszönti az ülésen megjelent képviselőket, a meghívottakat, valamint a
lakosságot a kábeltelevízión keresztül. A jegyzőkönyv hitelesítésére Bujtás László és Kiszeli
Lajos képviselőket kéri fel. A meghívóban javasolt napirendhez képest olyan módosító
indítványt tesz, hogy a 13. napirendi pont b) pontja a Pénzügyi Bizottság javaslatára kerüljön
törlésre. Kéri, hogy aki az így kialakult napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítők személyét
elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
111/2010. (XII. 9.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete a 2010.
december 9-i ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1)

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság külső tagjainak eskütétele.

2)
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének koncepciója.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
3)
Beszámoló az önkormányzat 2010. háromnegyed éves
gazdálkodásáról.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
4)
Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének II.
félévi módosítása.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
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5)
A Képviselő-testület 2011. évi munkaterve.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
6)
Rendelettervezet a közműves víz- és kommunális szennyvíz
díj megállapításáról.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
7)
Rendelettervezet a települési szilárd hulladékszállítási díjak
megállapításáról.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
8)
Lébény Helyi Hulladékgazdálkodási Terve 2009-2014.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
9)
Lébény Nagyközség Önkormányzata és a Lébényi Német
Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyása.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
10)
Hozzájárulás a kistérségi pedagógiai
feladatellátás finanszírozásához.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

szakszolgálati

11)
Nevek feltüntetése német nyelven a Lébényi Általános
Iskola és Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató Intézmény épületén,
valamint a Lébényi Német Önkormányzat székhelyén.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
12)
Éltes Mátyás Intézményfenntartó társulás ügye.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
13)
Egyéb ügyek
a.) Pálinger Béla szerződésmódosítási kérelme
b.) Fere Józsefné vételi ajánlata
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
14)

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

15.)

Zárt ülés

Jegyzőkönyv-hitelesítők:
képviselők.

Bujtás

László

és

Kiszeli

Lajos

1.) Pénzügyi és Gazdasági Bizottság külső tagjainak eskütétele
Kovács Gábor tájékoztat, hogy az önkormányzati bizottságok külső tagjainak is le kell
tenniük a törvény szerinti esküt. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság legutóbbi ülésen
megválasztott két külső tagjának eskütételére most kerül sor. Felkéri Rum Jánost és Takátsné
Jáni Barbara Vandát, hogy mondják utána az eskü szövegét.
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„Én, (a bizottság külső tagjának neve) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz
hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a
tudomásomra jutott titkot megőrzöm; bizottsági tagsági tisztségemből eredő feladataimat
Lébény fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében
lelkiismeretesen teljesítem.
Rum János és Takátsné Jáni Barbara Vanda letették az esküt.
Esküokmányok: lsd. 1-2-. sz. melléklet

2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének koncepciója
Előterjesztés: lsd. 3. sz. melléklet
Kovács Gábor tájékoztat, hogy a koncepciót a képviselő-testület munkaértekezletén
részletesen átbeszélték, illetve az ülés előtt a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is
megtárgyalta. Felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság
véleményét.
Wandraschek Ferenc Antal: elmondja, hogy a bizottság a napirendi pontot
áttanulmányozta, majd hosszas vita és beszélgetés után elfogadásra javasolta a képviselőtestületnek. Döntéséhez azt a kiegészítést tette, hogy a bizottság a jövőben gyakrabban
ülésezzen.
Kovács Gábor: megkérdezi, van-e valakinek kérdése a koncepcióhoz.
Kérdés nem volt.
Kovács Gábor azzal a kiegészítéssel él, hogy a koncepcióba a kisebbségi önkormányzat
támogatását is bele fogják foglalni.
További észrevétel és kiegészítés hiányában szavazást rendel el. Aki a koncepció fentiek
szerinti elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
112/2010. (XII. 9.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
költségvetési törvényjavaslat alapján a 2011. évi költségvetési
koncepcióját az alábbi alapelvek alapján fogadja el.
Ø Nagy figyelmet kell fordítani a kötelező és nem kötelező feladatok
számbavételére, az utóbbiak indokolt mérsékelésére. A kötelező
feladatok ellátására törvény kötelezi az önkormányzatot, fontos a
megfelelő szervezeti keretek biztosítása.
Ø A pénzügyi stabilitás érdekében a feladatok finanszírozását a
lehető legkisebb működési hitel felvétel mellett kell biztosítani.
Finanszírozási folyószámlahitel tervezése elengedhetetlen.
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Ø Törekedni kell arra, hogy a felhalmozási bevételek a felhalmozási
kiadások fedezetét képezzék.
Ø Az egyéb társadalmi és civil szervezetek támogatását a célszerűség
és szükségesség elveire figyelemmel kell biztosítani.
Ø A tervezhető bevételek reális szinten kerüljenek felmérésre,
gondoskodni kell a tervezett bevételek beszedéséről.
Ø A közszférában várhatóan béremelés nem lesz, azonban biztosítani
kell a kötelező feljebb- és átsorolások, jubileumi jutalmak
fedezetét, a törvényben meghatározott egyéb juttatásokat, a
minimálbér változásának fedezetét.
Ø A dologi kiadások költségvetési forrásból történő emelésére nincs
lehetőség, ugyanakkor a közüzemi díjak legalább inflációt követő
emelése indokolt.
Ø Figyelemmel kell kísérni a megfelelő pályázatokat. Szükséges
2011-ben elkülöníteni forrást a pályázati önrész biztosításához.
Ø A képviselő-testület támogatja a Lébényi Német Önkormányzat
működését.

3.) Beszámoló az önkormányzat 2010. háromnegyed éves gazdálkodásáról
4.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének II. félévi módosítása
Előterjesztés: lsd. 4. sz. melléklet
Kovács Gábor megjegyzi, hogy a 3. és 4. napirendi pontot együtt tárgyalják. A
beszámolóval kapcsolatosan elmondja, hogy az időben elvárható teljesítések rendben
zajlanak. A költségvetés főösszege ebben az évben extra méretű összeg, a szokásos főösszeg
duplája, ennek az oka, hogy ebben az évben nagy beruházások zajlottak. Jövőre ez ismét 400450 millió forintos nagyságrendű lesz. A rendelet, segítő szándékkal, egy egységes
szerkezetbe foglalt anyag, amely a költségvetés valamennyi sorát feltünteti. Felkéri
Wandraschek Ferenc Antalt, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a
bizottság álláspontját.
Wandraschek Ferenc Antal: ismerteti, hogy a bizottság, a két külsős kolléga segítségével
megtárgyalta az anyagot és mind a beszámolót, mind a rendeletet elfogadásra javasolja a
testületnek.
Kovács Gábor szavazást rendel el. Először a háromnegyed éves beszámolót teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
113/2010. (XII. 9.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az
önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásának helyzetéről
szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Ezt követően a költségvetési rendelet módosításáról rendel el szavazást, aki elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet, ezzel
megalkotta Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2010. (XII.10.)
önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2010. évi költségvetés módosításáról Lsd. 5. sz.
melléklet
5.) A Képviselő-testület 2011. évi munkaterve
Előterjesztés: lsd. 6. sz. melléklet
Kovács Gábor ismerteti, hogy a munkaértekezleten egyeztették a munkatervet a
képviselőkkel. A munkaterv több éves tapasztalat alapján készült. Az önkormányzati törvény
alapján évente legalább hat alkalommal kell a képviselő-testületnek ülést tartania. Lébényben
általában 10 alkalom a tervezett ülések száma, ezen felül, még évente 1-2 alkalommal
előfordulhatnak rendkívüli ülések, általában július és augusztus hónapban. Hozzáteszi, hogy a
munkaterv csak egy terv, amelyen, ha bármilyen új téma felmerül időközben, természetesen
lehet változatni.
Megkérdezi, kérdése van-e valakinek a munkatervhez?
Kérdés nem volt.
Kovács Gábor szavazást rendel el.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
114/2010. (XII. 9.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. évi munkatervét az alábbiak szerint állapítja meg:
Január 27.
1.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelete (1.
olvasat)
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
2.) A Polgármesteri Hivatal 2011.
követelményeinek megállapítása.
Előterjesztő: Polgármester

évi

teljesítmény-

3.) A képviselő-testület 2010-2014 évre szóló gazdasági
programjának elfogadása
Előterjesztő: Polgármester
Február 24.
1.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének
megalkotása.
Előterjesztő: Polgármester
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Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
2.) 2011. évi rendezvényterv.
Előterjesztő: Humán Bizottság Elnöke
Március 24.
1.) Tájékoztató a szociális törvény szerinti önkormányzati
feladatok ellátásáról.
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítésben részt vesz: Humán Bizottság
2.) A 2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.
Előterjesztő: Polgármester
3.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
átfogó felülvizsgálata
Előterjesztő: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
Április 28.
1.) 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
2.) Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
Előterjesztő: Polgármester
Május 26.
1.) Rendőrség beszámolója az igazgatási területünkön végzett
munkájáról, valamint általános tájékoztatás az egyéb
tevékenységéről.
2.) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatellátásának értékelése
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítésben részt vesz: Humán Bizottság
3.) Pénzügyi és Gazdasági Bizottság beszámolója a szervezeti
és működési szabályzatban meghatározott feladatainak
végrehajtásáról, a bizottsági szerkezet átszervezésének
tapasztalatairól
Előterjesztő: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Június 24.
1.) Polgármester tájékoztatója a többcélú kistérségi társulás
társulási tanácsában végzett tevékenységéről.
Előterjesztő: Polgármester
2.) A Lébényi ÁMK Igazgatójának beszámolója a 2010/20116

es tanévben végzett munkáról, különös tekintettel az
intézményátszervezés tapasztalataira.
Előterjesztő: Intézményvezető
Előkészítésben részt vesz: Humán Bizottság
3.) A Humán Bizottság beszámolója a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott feladatainak végrehajtásáról, a
bizottsági szerkezet átszervezésének tapasztalatairól
Előterjesztő: a Bizottság elnöke
Előkészítésben részt vesz: Humán Bizottság
4.) A Közjó Szolgálatáért emlékplakett odaítéléséről döntés
Előterjesztő: Polgármester
Szeptember 15.
1.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
rendeletének módosítása
Előterjesztő: Polgármester.
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
.
2.) Tájékoztatás
az
Önkormányzat
2011.
I
félévi
gazdálkodásának helyzetéről
Előterjesztő: Polgármester.
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Október 27.
Közmeghallgatás.
1.) Beszámoló a helyi adóztatás helyzetéről
Előterjesztő: Polgármester.
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
2.) Az Önkormányzat 2012. évi belsőellenőrzési terve.
Előterjesztő: Polgármester.
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
November 24.
1.) 2012. évi költségvetési koncepció beterjesztése
Előterjesztő: polgármester.
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
2.) Tájékoztatás az Önkormányzat 2011. háromnegyed éves
gazdálkodásának helyzetéről
Előterjesztő: Polgármester.
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
3.) A polgármester tájékoztatója a Mosonmagyaróvári Többcélú
Kistérségi Társulási Tanácsban végzett tevékenységről.
Előterjesztő: Polgármester.
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December 15.
1.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének II.
féléves módosítása.
Előterjesztő: Polgármester.
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
2.) A Képviselő-testület 2012. évi munkaterve
Előterjesztő: Polgármester.
3) A települési szilárd hulladékkezelés, valamint a közműves
víz és kommunális szennyvíz 2012. évi díjának
megállapítása.
Előterjesztő: Polgármester
Esetenként napirendre kerül a település életében jelentős szerepet játszó
vállalkozás bemutatkozása.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. december 31.
6.) Rendelettervezet a közműves víz- és kommunális szennyvíz díj megállapításáról
Előterjesztés: lsd. 7. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a következőkben két rendelettervezetet fog a testület elé
terjeszteni. Az első a víz és szennyvíz díjak, a második pedig a szemétszállítás díjainak a jövő
évi módosításáról szól. A szolgáltató által megküldött előterjesztés az ivóvíz esetében 3,87 %os, a szennyvíz esetén 3,84 %-os, az alapdíj esetében pedig 3,38-4 %-os emelésre tesz javaslatot.
Az emelés tehát összességében 4% alatt marad. Megkérdezi a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
előterjesztéssel kapcsolatos véleményét.
Wandraschek Ferenc Antal: elmondja, hogy amennyiben nem fogadják el a díjemelést, akkor
a különbözetet az önkormányzatnak kellene fizetnie, ami viszont problémát jelentene, ezért az
előterjesztést elfogadásra javasolják.
A képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazat mellett elfogadta az előterjesztett
rendelettervezetet, ezzel megalkotta Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2010. (XII.10.) önkormányzati rendeletét a közműves víz- és kommunális szennyvíz
díjairól. 8. sz. melléklet.

7.) Rendelettervezet a települési szilárd hulladékszállítási díjak megállapításáról
Előterjesztés: lsd. 9. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a hulladékszállítás esetében arra tesz javaslatot, hogy az idei
évben alkalmazott szolgáltatási kategória a következő évben is maradjon. Felolvassa, milyen
szolgáltatások tartoznak ebbe bele. Az előterjesztés 3 forint 80 filléres emelésre tesz javaslatot,
ami 5,66%-os emelést jelent. A szolgáltatás díja a KEOP pályázat önrészének díját is magában
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foglalja. Úgy gondolja, mégis örülni kell ennek, hiszen ahogy arról a Kisalföld napilapból is
értesülhettek, a győri körzetben az emelés ennél lényegesen nagyobb, ennek fényében a
díjemelési javaslat korrektnek mondható. Felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét,
hogy ismertesse a bizottság ezzel kapcsolatos véleményét.
Wandraschek Ferenc Antal: elmondja, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a
díjemelés a győri szolgáltató díjemeléséhez képest kedvező, de azt a javaslatot teszi, hogy a
Rekultív Kft. kiegészítésképpen tájékoztassa a lakosságot a hulladékfeldolgozás jelentőségéről.
Kovács Gábor azt a javaslatot teszi, hogy mivel ez a település életében egy fontos dolog, ezért a
szolgáltató képviselőjét hívják meg a képviselő-testület ülésére, hogy az erről szóló tájékoztatót
az ülés keretén belül tartsák meg. Ezt követően szavazást rendel el. Aki a rendeletmódosítás
elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet, ezzel megalkotta
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XII.10.) önkormányzati
rendeletét a települési szilárd és folyékony hulladékok kezelésével kapcsolatos
közszolgáltatásokról szóló 12/2006.(III.31.) rendelet módosításáról. 10. sz. melléklet.

8.) Lébény Helyi Hulladékgazdálkodási Terve 2009-2014.
Előterjesztés: lsd. 11. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a hulladékgazdálkodási tervet e-mailben juttatták el a
képviselőkhöz
áttanulmányozásra.
Összefoglalásképpen
elmondja,
hogy
a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény előírásai szerint készült, amely törvény
szabályozza, hogy a települési hulladékgazdálkodási tervnek mit kell tartalmaznia, illetve
milyen gyakran kell azt aktualizálni. A tervet szakmérnökkel készíttették, és magában foglalja a
keletkező, hasznosítandó és ártalmatlanítandó hulladékkal kapcsolatos előírásokat. Kéri a
testületet, hogy a tervet fogadják el, és ezzel egyidejűleg a régit helyezzék hatályon kívül. Ezt
követően szavazást rendel el.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet, ezzel megalkotta
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2010. (XII.10.) önkormányzati
rendeletét a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Lsd. 12. sz. melléklet.

9.) Lébény Nagyközség Önkormányzata és a Lébényi Német Önkormányzat közötti
együttműködési megállapodás jóváhagyása
Előterjesztés: lsd. 13. sz. melléklet
Kovács Gábor: az államháztartási törvény határozza meg, hogy a helyi önkormányzat és a
kisebbségi önkormányzat együttműködésének részletes szabályait, eljárási rendjét
megállapodásban köteles rögzíteni. A megállapodás tervezete elkészült és mindenkinek volt
módja előzetesen áttanulmányozni. Megkérdezi, van-e kérdés hozzá.
Kérdés nem volt.
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Kovács Gábor ismerteti, hogy a megállapodást a német önkormányzat testülete megtárgyalta és
elfogadta. Amennyiben a testület is egyetért vele, úgy kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
115/2010. (XII. 9.) határozata:
Lébényi Német Önkormányzat és Lébény Nagyközség
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást az
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza
megállapodás aláírására.

a

polgármestert

a

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. január 15.

10.) Hozzájárulás a kistérségi pedagógiai szakszolgálati feladatellátás finanszírozásához
Előterjesztés: lsd. 14. sz. melléklet
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta tájékoztat, hogy a pedagógiai szakszolgálati feladatokat az
önkormányzat már 2005. óta a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül
látja el. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat eleget tesz ez irányú kötelezettségének, de az ezzel
járó szervezési feladatok nem hozzájuk tartoznak. A feladatellátás után járó normatívát is a
társulás hívja le, és költi a feladatra, de amennyiben a normatíva a teljes költséget nem fedezi,
úgy azt az önkormányzatoknak kell kiegészíteniük a rájuk eső résszel. Ez összegszerűen
körülbelül 89 ezer forintot jelent Lébény esetében. Úgy véli, ez elég méltányos összeg. Kéri a
képviselőket, hogy fogadják el az erről szóló határozatot.
Wandraschek Ferenc Antal megkérdezi, ez a hozzávetőleg 89 ezer forint valamennyi
szakterület esetében külön merül fel, vagy összesen ennyit kell fizetni a pedagógiai
szakszolgálatokért.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: elmondja, hogy mindhárom pedagógiai szakszolgálat díját
magában foglalja ez az összeg.
Kovács Gábor kéri a képviselőket, hogy amennyiben a határozatot elfogadják, kézfeltartással
jelezzék.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
116/2010. (XII. 9.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
jóváhagyja, hogy Lébény Nagyközség Önkormányzata, mint
intézményfenntartó
közoktatási
társulás
gesztor
önkormányzata, 89.976,- Ft-tal járuljon hozzá a kistérségi
pedagógiai szakszolgálatok 2010. évi finanszírozásához
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Felhatalmazza a Polgármestert, hogy határozatáról a Kistérségi
Társulást értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. december 13.

11.) Nevek feltüntetése német nyelven a Lébényi Általános Iskola és Német Nemzetiségi
Nyelvet Oktató Intézmény épületén, valamint a Lébényi Német Önkormányzat székhelyén
Előterjesztés: lsd. 15. sz. melléklet
Kovács Gábor tájékoztat, hogy a kisebbségi önkormányzat elkészítette működési programját a
következő évre, és ebben az elvégzendő feladatok között szerepel olyan, amelyhez a testület
jóváhagyása kell. Azt az előterjesztést teszi, hogy az önkormányzat épületén, az iskolán az
intézmény, illetve az önkormányzat neve, valamint a falu belépési pontjain az üdvözlő feliratok
német nyelven is kerüljenek feltüntetésre. A táblák elkészíttetéséről a kisebbségi önkormányzat
gondoskodik, kivéve az üdvözlő táblákat, amelyeknek az elkészítési költsége még további
egyeztetést igényel. Kéri a testületet, hogy amennyiben nincs kérdésük, úgy az erről szóló
határozatot fogadják el.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
117/2010. (XII. 9.) határozata:
I. Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárul, hogy a Lébényi Általános Iskola és Német Nemzetiségi
Nyelvet Oktató Intézmény épületén, valamint a Lébényi Német
Önkormányzat székhelyén az intézmény neve németül is
megjelenjen.
A táblák elkészíttetéséről a Lébényi Német Önkormányzat
gondoskodik.
II. Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy a Lébénybe vezető utak mentén az üdvözlő
feliratok német nyelven is feltüntetésre kerüljenek, és ennek
érdekében a jelenlegi táblák hozzájuk stílusban igazodó
kiegészítésre kerüljenek a „Herzlich Willkommen!”, illetve az
„Auf Wiedersehen!” feliratokkal.

12.) Éltes Mátyás Intézményfenntartó társulás ügye
Előterjesztés: lsd. 16. sz. melléklet
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta tájékoztat, hogy az Éltes Mátyás intézmény enyhe és
középsúlyos értelmi fogyatékos és egyéb fogyatékkal élő gyerekek nevelésével foglalkozik.
Az intézményt fenntartó társulást 19 önkormányzat működteti. Eddig egy kötött
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döntéshozatali rendszerben hozták meg a döntéseiket, amely meglehetősen nehézkes volt, és
gyakran nem volt meg a határozatképességhez szükséges létszám. Most úgy alakítanák át ezt
a társulást, hogy nagyobb döntési jogkört kapna a mosonmagyaróvári önkormányzat. Ez
ésszerű is, hiszen majdnem a teljes feladatellátásról ők gondoskodnak. A továbbiakban a
vidéki önkormányzatok szerepe bizonyos esetekben csak véleményezésre szorítkozna. Az
előterjesztéssel arra tesznek javaslatot, hogy szűnjön meg a régi társulás, és lépjenek be a
létrejövő új társulásba.
Kovács Gábor megjegyzi, hogy fizetési kötelezettsége az önkormányzatnak csak akkor
keletkezik, ha lébényi ellátott veszi igénybe az intézményt, jelenleg 5 ilyen gyerek van.
Szavazást rendel el, aki a határozatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
118/2010. (XII. 9.) határozata:
I.
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért az Éltes Mátyás Intézményfenntartó Társulás
2010. december 31. napjával történő megszüntetésével.
II.
Lébény Nagyközség Önkormányzata, a fogyatékkal élő
gyermekek speciális közoktatási feladatainak ellátása érdekében,
részt kíván venni az Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda,
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Pedagógiai
Szakszolgálat közös fenntartására a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.
törvény 8. §-a alapján létrehozandó közoktatási társulásban.
III.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a Társulás megszüntetése és az új társulás megalakítása
érdekében a szükséges nyilatkozatokat megtegye, az okiratokat,
megállapodást aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. december 31.

13.) Egyéb ügyek
Előterjesztés: lsd. 16.sz. melléklet
a.) Pálinger Béla szerződésmódosítási kérelme
Kovács Gábor ismerteti, a kérelem tartalma az, hogy a kábeltévé üzemeltetéséért fizetett
megbízási díjat 4% kéri megemelni a vállalkozó, így a havi díj 69.940,- Ft-ra nőne, az emelés
összegszerűen 2670,-Ft-ot jelent. Megkérdezi a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság álláspontját
az előterjesztéssel kapcsolatban.
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Wandraschek Ferenc Antal: elmondja, hogy a bizottság a díjemelési kérelmet elfogadja,
azzal a kiegészítéssel, hogy Pálinger Béla a hang minőségén változtasson, mert lakossági
visszajelzések szerint a hang minősége nagyon rossz.
Kovács Gábor szavazásra teszi fel a kérdést. Aki a díjemelési kérelmet elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
119/2010. (XII. 9.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Pálinger Béla egyéni vállalkozó és az önkormányzat közötti
kábeltelevíziós műsorvásárlásra létrejött szerződés megbízási
díját 2011. január 1-jétől nevezett kérésére 2670 Ft/hó
összeggel módosítják.
A módosítási kérelem elfogadásának feltétele, hogy Pálinger
Béla a kábeltelevíziós közvetítés hangminőségén javítani
köteles.
A megbízási díj 2011. január 1-jétől 69.440 Ft/hó összegre
változik.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. december 31.

b) Fera Józsefné vételi ajánlata
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta elmondja, hogy egy kistarcsai önkormányzati képviselő
kereste meg az önkormányzatot az előterjesztésben szereplő ügyben. Fera Józsefné öröklés
útján jutott a Lébény, Barátföldpusztán található ingatlan 1/6 részéhez. Ezt szeretné eladni,
de nem tudta, ezért felajánlja az önkormányzatnak megvételre 1,5 millió forintos vételáron.
A terület régészeti lelőhelyként van nyilvántartva, ezért is úgy gondolja, nem kellene élni a
megvásárlás lehetőségével,
Kovács Gábor hozzáteszi, hogy a területet nem tudná hasznosítani az önkormányzat.
Wandraschek Ferenc Antal megjegyzi, Barátföld egyik területéről van szó, amelynek
megvásárlásával csak gondot venne a nyakába az önkormányzat, ráadásul őrült magas
összegért kínálják megvételre, ezért ő sem javasolja azt.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
120/2010. (XII. 9.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
Fera Józsefné által megvételre felajánlott lébény, külterületi
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029/3 hrsz-ú ingatlan 2/12 tulajdoni hányadát nem kívánja
megvásárolni.
14.) Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kovács Gábor elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatokról ezúttal nem kaptak írásban
anyagot, mert csak egy ilyen határozat volt, nevezetesen a vörösiszap katasztrófa sújtotta
települések megsegítéséről szóló. A 100-100 ezer forintos pénzadomány átutalását teljesítették,
visszajelzés is érkezett Kolontárról és Devecserről, amelyben megköszönték, hogy figyeltek
rájuk. Hozzáteszi, hamarosan megjelenik a Lébény újság, amely szintén beszámol majd erről.
Legutóbb október 28-án találkoztak, azóta az alábbi fő események történtek:
·

November 2-án a mosonmagyaróvári rendőrkapitánnyal tárgyalt az új körzeti
megbízotti irodával kapcsolatos dolgokról.

·

November 8-án a Tourinform ülésén vett részt, ennek kapcsán örömmel jelenti, hogy
egy újabb kistérségi kiadványban képi anyaggal is szerepelni fog Lébény. Úgy
gondolja, tavasszal ismét napirendre kell tűzni az idegenforgalom témáját.

·

November 10-én a Rekultív Kft-nél vett részt értekezleten, ennek alkalmával a
hulladéklerakót is megnézték, ahol néhány új gép került beszerzésre. Bujtás László
tanár úr vezetésével a diákok minden évben maguk is meggyőződhetnek a
hulladékkezelés menetéről, itt ígéretet kapott, hogy az iskola ebben a tanévben is a
vendégük lehet.

·

A következő héten a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás ülésén vett részt. Itt
azt az információt kapta, hogy ebben az évben már nem, de a következő év második
felében megkezdődik a hulladéktelepet üzemeltető szolgáltató kiválasztásának
közbeszerzési eljárása. Hozzáteszi, nem biztos, hogy a Rekultív Kft. fogja ellátni a
jövőben ezt a tevékenységet, akár egy messziről jött szolgáltató is nyerhet, hiszen nyílt
verseny lesz.

·

November 18-án a Pannon Víz Zrt-nél vett részt értekezleten.

·

November 19-én 13 órakor volt az akadálymentesített iskolaépület átadója.

·

November 23-án Kimlén, a LEADER irodában, az osztrák és a magyar Szent Jakab
egyesületekkel tárgyalt a Szent Jakab napi zarándoklatról, reméli, hogy az osztrák
partnerekkel történő együttműködésre is sikerül megfelelő pályázatot találni.
Hozzáteszi, hogy a Szent Jakab zarándoklat a 2011. évi rendezvénytervében egy biztos
pont lesz.

·

November 25-én a Lébényi Német Önkormányzat tartott ülést. Jónak tartja a
működésüket, úgy látja, a vezetés nagyon komolyan veszi a feladatát, és munkájukkal a
falu gyarapodását szolgálják.

·

November 30-án a régió polgármestereinek szervezett továbbképzésen vett részt,
amelyet a közigazgatási hivatal vezetője tartott.
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·

A várospályázat kapcsán a pályázatot készítő cég munkatársa elvitte a már elkészült
anyagokat, már írják a pályázatot. Hozzáteszi, még további fotókkal lehetne feldobni az
anyagot, például az iskoláról és az üzemekről. Arra kapott ígéretet, hogy a két ünnep
között a pályázati anyag első olvasatát átküldik, és január elején azt be is mutatja a
testületnek.

·

December 2-án Máriakálnokon tartotta ülését a Kistérségi Társulási Tanács.

·

Aznap délután a képviselő-testület tartott munkaértekezletet.

·

December 6-án a megépítendő Nabucco gázvezeték projekt képviselője járt nála.
Ígéretet tesz a képviselőknek, hogy ebben a témában küldeni fog anyagot
áttanulmányozásra. Mivel a lakosság érdeklődésére is számot tarthat, elmondja, hogy a
Lébény újság egy következő számában be fogják mutatni a projektet. Röviden
elmondja, hogy ez a gázvezeték a meglévővel párhuzamosan futna, és a Transdanubia,
a kiserdő, valamint a Volvo vonalában érkezne be a faluba, és halad keresztbe az ipari
övezeten, és egészen a óvári, kimlei vonalig húzódik. A csőszállítás tehát nem jön be a
településre, sőt az építés idején a munkások sem itt lesznek elszállásolva.

·

Részt vett az OTP évzáró rendezvényén, az önkormányzat, mint az OTP egyik ,,jó
partnere” nevében.

·

E hét kedden a VÁTI Kht. ellenőrei jártak az önkormányzatnál, és egy kimerítő
ellenőrzést tartottak a rendelőpályázat kapcsán. 6 pontos kifogást nyújtottak, amelyek
nem jelentősek, például olyan hibát találtak csak, hogy az eredetileg a pályázatban
szereplő 70 literes hűtőszekrény helyett 75 litereset vásároltak. Jelentős kifogást tehát
nem emeltek.

·

A LEADER egyesület is ülésezett, a LEADER program keretében a következő
pályázati kiírások tavaszra várhatók. Ez a civil szervezetek és a kisebbségi
önkormányzat számára lehet érdekes.

·

Ismerteti továbbá, hogy a Megyei Területfejlesztési Bizottság és a Megyei
Önkormányzat támogatja Lébény várossá nyilvánítási pályázatát.

·

Tájékoztat, hogy az iskola bevonásával valamennyi lébényi gyerek biciklijén a KRESZ
előírásainak megfelelő fényvisszaverő csíkokat helyeznek el. Ezt már beszerezték, és
igazgató úr a helyi körzeti megbízottak bevonásával tájékoztatót szervez a
gyerekeknek. A beszerzés költségeit az önkormányzat vállalja az iskolások esetében. A
lakosság számára is elérhetővé tennék ezt, hiszen további szettek lesznek rendelhetők a
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, önköltségi, 320 forintos áron. Szeretné, ha ez
minden biciklire felkerülne Lébényben. Úgy gondolja, ha csak egy balesetet is sikerül
ezzel elkerülni, akkor már megérte.

Képviselői kérdések, hozzászólások:
Wandraschek Ferenc Antal elmondja, hogy mivel a novemberi ülés elmaradt, ezért sok
kérdés vetődött fel benne. Többek között a sportvezetőség, a Pálya Büfé ügye, illetve a
Mosonszentmiklós és Lébény közötti kapcsolat erősítése. Javasolja, hogy szervezzenek
találkozókat a környező települések vezetőivel, a várossá nyilvánítás kapcsán a jószomszédi
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viszonynak különös jelentősége lehet. Az óvodai tornaterem kihasználtságáról is szeretne
érdeklődni, valamint arról, hogy mi van az egészségház vizes falával. A háziorvosok és a
lakosság közreműködésével már elkezdődött egy kezdeményezés a lakosság vérvételre
szállításával kapcsolatban, ebbe jó lenne bekapcsolódni. Kifogásolja, hogy az iskolai
beruházás átadójára a képviselők nem kaptak meghívót. Megjegyzi, hogy a köztéri alkotások
téliesítése elmaradt. Rossz állapotban van a római katolikus temető kerítése, azt javasolja,
próbáljon meg az önkormányzat segíteni rajta. A Gulyás Lajos utca elnevezésének kérdését
már negyedik alkalommal terjeszti elő, aki egy 56-os mártír volt, és ugyan neki személy
szerint nem, de a családjának közvetlen lébényi kötődése volt. Kifogásolja, hogy nem
sikerült az utcát elnevezni. Felhívja a figyelmet, hogy az Iskola közben lógnak a jégcsapok,
ami veszélyes lehet az arra közlekedő gyerekek, idősek szempontjából.
Kovács Gábor kéri, hogy a képviselő úr a fenti észrevételeit írásban tegye meg, illetve
némelyeket közülük fel kell venni a testület napirendjére. Hozzáteszi továbbá, hogy a
novemberi ülés nem elmaradt, hanem a munkaterv szerint novemberre nem is volt ülés
tervezve.
Kovács Gábor egyéb napirendi pont és észrevétel híján a nyilvános ülést 19:15 perckor
bezárja.

K.m.f.

Kovács Gábor
polgármester

dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta
jegyző

Bujtás László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kiszeli Lajos
jegyzőkönyv-hitelesítő
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