Jegyzőkönyv
Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. január 29-én, a
községházán tartott üléséről.
Jelen vannak:
Kovács Gábor polgármester
Kiszeli Lajos alpolgármester
Bujtás László képviselő
Czigány István képviselő
Dömsödi József képviselő
Fülöp Lajosné képviselő
Nátz Zsolt képviselő
Rum János képviselő
ifj. Sárvári István képviselő
Sólyom Gábor képviselő
Wandraschek Ferenc képviselő
Hiányzik:
Pálinger Béla képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
Meghívottak:
Tolnai Henriette pénzügyi főelőadó
Kovács Ildikó művelődésszervező
dr. Tóth Tünde jegyzőkönyvvezető
Kovács Gábor: Köszönti a képviselő-testület ülésén megjelent képviselőket és a
meghívottakat. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 12 tagú képviselő-testületből
11 tag jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kiszeli Lajos és Dömsödi József képviselőket javasolja.
Megkérdezi, hogy a meghívóban közölt napirendhez van-e valakinek módosító javaslata.
Módosító javaslat hiányában kéri a képviselő-testületet, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítők
személyére tett javaslatot és a napirendet fogadják el.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2009. (I. 29.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2009. 01. 29-i képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
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1.)
2008.évben az egyesületekben, civil szervezetekben végzett
tevékenységek elismerése.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
2.)
2009. évi költségvetési javaslat megtárgyalása
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
3.)
A Polgármesteri Hivatal 2009. évi teljesítmény-követelményeinek
megállapítása.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
4.)
2009. évi rendezvényterv elfogadása
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
5.)
A luxusadóztatással kapcsolatos települési átlagértékek
meghatározásáról szóló 14/2006. (IV. 28.) rendelet hatályon kívül helyezése.
Előterjesztő: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
6.)

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

7.)

Egyéb döntést igénylő ügyek
o A polgármester helyettesítése a Mosonmagyaróvári Többcélú
Kistérségi Társulás Tanácsában.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítők: Kiszeli Lajos és Dömsödi József képviselők.
Határidő: azonnal
Felelős. polgármester
1.) 2008. évben az egyesületekben, civil szervezetekben végzett tevékenységek elismerése
Kovács Gábor elmondja, hogy a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan egy kedves szokás
következik: Kovács Ildikóval és a Civil Szervezetek Bizottsága elnökével a civil
szervezetekben, egyesületekben végzett munka elismeréseként kis ajándékokat adnak át az
egyesületek, szervezetek által jelölt személyeknek.
Lébény nagyközség érdekében 2008-ban az egyesületükben, szervezetükben kifejtett
önzetlen, társadalmi munkáért jutalomban részesültek:
Az Általános iskola és az óvoda szülői munkaközössége részéről:
Dubiné Kovács Tünde
A szülői munkaközösségben és a Lébényi Amatőr Színjátszó és Kulturális Egyesületben
végzett munkájáért:
Takácsné Bertalan Zsuzsanna
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„Játék- Vár” Szülők az Óvodásokért Egyesület
Mókné Benkő Ildikó
Eight Singers Lébényi Énekegyüttes
Finta Tímea
Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület
Sipos Tibor
Hagyományőrző Orchidea Klub
Steininger Mihályné
Knoll Lászlóné
Horgász Egyesület
Újváry Károly
Szebik Géza
Ifjúsági Egyesület Lébényért
Torma Tibor
Kézilabda Szakosztály
Czank Adrienn
Liszt Ferenc Dalkör
Németh László
Németh Lászlóné
Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete
Fördős László
Podráczky László
Salakta István
Szabó Károly
Wenczel Károlyné
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Csaplár Zoltán
Ruzsa Imre
Sport Egyesület
Bertalan László
Vöröskereszt Helyi Szervezete
Horváth Sándorné
Gál Lászlóné
Evangélikus Egyházközség
Németh Mihályné
Tóth Lászlóné
3

Kovács Gábor bíztatta az egyesületeket, civil szervezeteket, hogy a 2009-es évben is a
korábbiakhoz hasonlóan tevékenykedjenek a település érdekében.
Az ülés rövid technikai szünet után a 2. napirendi ponttal folytatódott.
2.) 2009. évi költségvetési javaslat megtárgyalása
Előterjesztés lsd. 1. sz. melléklet
Kovács Gábor a lakosság tájékoztatásaként elmondja, hogy a költségvetési javaslat tárgyában
már tartottak egy, az egész testületre kiterjedő munkaértekezletet, illetve azt a Pénzügyi
Bizottság is megtárgyalta. A Polgármesteri Hivatal munkatársai pedig már régóta
foglalkoznak az elkészítésével.
Véleménye szerint a jelenlegi gazdasági helyzetben ennél jobb költségvetést nem lehetett
alkotni. Hozzáteszi még, hogy a környező települések között Lébény az első, aki a
költségvetését a képviselő-testület elé terjeszti elfogadásra.
Szintén a lakosság tájékoztatásaképp néhány gondolatot mond a költségvetéssel kapcsolatban.
Az elmúlt évben 440 millió Ft volt a bevételi és kiadási főösszeg, ez az idén 450 millió Ft-ra
növekedett. A nehéz gazdasági helyzet ellenére bizakodva tekint a jövőbe. A 2008-as évet
pozitív mérleggel zárja az önkormányzat, megtakarításokat értek el. Ennek számszerű adatai
körülbelül két hónap múlva, a költségvetési beszámoló elkészítésekor állnak majd
rendelkezésre. Visszatérve a 2009. évi költségvetésre, elmondja, hogy a bevételi oldal
tervezésével óvatosabban bántak, és az önkormányzattól függő kiadásokat is többségében
sikerült bázisértéken tartani. A legfőbb bevételi forrást jelentő adóbevételnél 15-20%-os
visszaeséssel számolnak. Egyéb költség nemeknél a tavalyi számok szerepelnek. Ez alól
kivételt jelentenek a szolgáltatók megemelkedett árai. Az áremelkedéseket jelzi az is, hogy az
idei évben először fordult elő, hogy a Pannon-Víz Zrt. csak fél évre tudta garantálni
szolgáltatásának díját. A kiadásokat megnövelheti a tervezett áfa emelés is. Ennek ellenére
reméli, hogy a kiadások alacsonyabbak lesznek a tervezettnél, és inkább megtakarítást érnek
majd el. Úgy gondolja, a jelenlegi gazdasági helyzetben sem csak a túlélés kell, hogy legyen a
cél az önkormányzatok számára, hanem egyfajta előremenekülést képzel el. Ezt jelzi, hogy a
költségvetés beruházási soraiban növekedés figyelhető meg. Például az útfejlesztésre 20
millió Ft-ot terveztek, valamint a pályázatokhoz szükséges önrészként is hasonló összeg
került feltüntetésre. Amennyiben az önkormányzat pénzügyi helyzete rosszabbá válna,
ezekhez az összegekhez hozzá lehet nyúlni.
A civil szervezetek támogatása körében minimális visszafogást terveznek: az önkormányzat
által a részükre nyújtott támogatás egységesen 10%-kal csökkenne. Úgy gondolja, ez a mérték
elenyésző ahhoz képest, amennyivel az önkormányzatot megillető jövedelempótló
támogatását csökkentették: a tavalyi hozzávetőlegesen 44 millió Ft-ról 11 millió Ft-ra.
A képviselői keret összege viszont változatlan maradt, amennyiben a civil szervezetek további
támogatást szeretnének, ez a keret kompenzálni tudja az önkormányzat támogatásának
csökkenéséből eredő kiesést. Emellett a civil szervetek figyelmébe ajánlja azokat a
pályázatokat is, amelyeket kifejezetten civil szervezetek működésének támogatására hirdetnek
meg.
Megkérdezi Tonai Henriette pénzügyi főelőadót, kíván-e a költségvetéshez szóbeli
kiegészítést tenni.
Tolnai Henriette: szóbeli kiegészítést nem tett.
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Kovács Gábor ezt követően felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, Dömsödi József képviselőt
a bizottság véleményének ismertetésére.
Dömsödi József elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság a kiküldött rendelettervezetet
megvitatta, azt az alábbi változtatással javasolja elfogadásra: az Első Lébényi Lokálpatrióta
Egyesület támogatásának összegét 45000,- Ft-ról 90000,- Ft-ra javasolja megemelni,
indokolva ezt az általuk vállalt rendezvények számával.
Kovács Gábor megkérdezi,
rendelettervezethez.

van-e

egyéb

kérdés,

észrevétel

a

költségvetési

Egyéb kérdés, észrevétel nem volt.
Kovács Gábor kéri a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság módosító indítványát határozatban
fogadja el, aki egyetért vele, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2009. (I. 29.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi
Bizottság módosító indítványát elfogadja, az Első Lébényi
Lokálpatrióta Egyesület részére 90000 Ft,- összegű önkormányzati
támogatás beépítését rendeli el a 2009. évi költségvetési rendeletbe.
Felelős: jegyző, pénzügyi főtanácsos
Határidő: azonnal
Kovács Gábor a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt költségvetési rendelettervezet
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület egyhangúlag, a 2/2009. (I.29) határozattal kiegészítve, elfogadta az
előterjesztett rendelettervezetet, ezzel megalkotta Lébény Nagyközség Önkormányzatának
1/2009. (I.30.) rendeletét az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lsd. 2. sz. melléklet
3.) A Polgármesteri Hivatal 2009. évi teljesítmény-követelményeinek megállapítása.
Előterjesztés: lsd. 3. számú melléklet
Kovács Gábor felkéri dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőt az előterjesztés szóbeli
kiegészítésre.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: Ismerteti, hogy a teljesítmény követelmények megállapítása
2002. óta törvényi kötelezettség, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) írja elő a jegyző, valamint a jegyző alárendeltségében dolgozók részére. A
teljesítménykövetelményeket minden évben meg kell állapítani. A teljesítménykövetelmények alapját képező célokat a Képviselő-testület tűzi ki a Polgármesteri Hivatalnak,
majd ezek alapján az alárendeltségében dolgozó köztisztviselők részére a jegyző, a jegyző
részére pedig a polgármester jelöl meg személyre szabott feladatokat. Hozzáteszi, hogy a
személyre szabott feladatok nem térhetnek el az adott dolgozó munkakörétől.
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Az előterjesztéshez még egy aktuális kiegészítést tesz: az eseti célok közé az
,,Energiatakarékos megoldások keresése” című pontot javasolja beépíteni, az energiaválságra
is tekintettel.
Kovács Gábor kiegészítésképp megjegyzi, hogy az energiatakarékosságot kiemelt célként
kezelik. A múlt héten járt is nála egy energetikai szakérő, aki megtekintette a
közintézményeket,
és
véleményezni
fogja,
hogyan
lehetne
azok
ellátását
energiatakarékosabbá tenni. Kitér majd például arra is, lehetséges-e a sportcsarnokra
napkollektor felszerelése, és ha igen, az mekkora költséggel járna. Ígéretet tett, hogy később
beszámol a testületnek arról, hogy ehhez hasonló fejlesztésekkel milyen megtakarításokat
lehetne elérni. Hozzáteszi még, hogy a megújuló energiák felhasználását az Európai Unió is
támogatja, a KEOP program keretein belül kifejezetten az ilyen megoldások megvalósítására
lehet forráshoz jutni.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Kérdés nem volt.
Kovács Gábor kéri, hogy aki a határozattervezetet a kiegészítéssel együtt elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2009. (I. 29.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület a Ktv. 34. §
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselői 2009. évi teljesítmény-követelményeinek alapjául
szolgáló kiemelt célokat a következőkben állapítja meg:
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Stratégiai célok
A Helyi Építési Szabályzatátfogó módosítása;
A helyi építési szabályzattal nem érintett területek
fejlesztési programjának előkészítése;
Településszerkezeti terv átfogó módosítása;
A 2006-2010 közötti időszak önkormányzati program
aktuális feladatainak végrehajtása;
Játszótér létesítése;
A helyi utak, járdák állapotának javítása;
A közterületek, állapotának javítása;
Illegális közterület szennyezések, szemétlerakók
felderítése;
Környezetvédelmi Programban foglalt feladatok
folyamatos megvalósítása;
Parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos feladatok ellátása;
A baráti településekkel a kapcsolatok további ápolása,
testvér-települési kapcsolatok elmélyítése;
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12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

II.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

A civil szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás
kialakítása, segítségnyújtás pályázati lehetőségek
felkutatásában;
Az ügyintézési határidő csökkentése, a hatósági
határozatok következetes végrehajtása;
Polgárbarát ügyfél-centrikus, szolgáltató jellegű
ügyintézés;
A Sporttörvényből eredő feladatok végrehajtása;
Az idegenforgalmi vonzerő növelése;
Az önkormányzat információs portál (honlap)
folyamatos frissítése;
Az önkormányzat működésével, valamint az
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével
kapcsolatos feladatok szakszerű, jogszabályoknak
megfelelő ellátása;
A pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel
kísérése, pályázatok előkészítése, benyújtása (ágazati
és operatív programok);
A felkészülés a módosított Ket. alkalmazására a
hatósági ügyekben;
Funkcionális célok
Az
Önkormányzat
pénzügyi
egyensúlyának
fenntartása;
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének
végrehajtása során a gazdálkodás szabályszerűségének
biztosítása
a
célszerűségi,
hatékonysági
és
takarékossági szempontok alapján;
A 2008. évi költségvetésről szóló beszámoló
szabályszerű, határidőre történő elkészítése;
A 2010. évi költségvetési koncepció határidőben
történő benyújtása;
A
vagyon-nyilvántartási
rendszer
folyamatos
működtetése;
Az Önkormányzat által pályázati úton elnyert
pénzeszközök hatékony, a pályázati kiírásnak
megfelelő felhasználása, pontos elszámolása;
Gazdálkodási jogkörök jogszerű gyakorlásának
ellenőrzése;
A Többcélú Kistérségi Társulás nyújtotta lehetőségek
kihasználása;
A szociális hálón kívül lévő rászorultak felkutatása;;
A számítástechnikai eszközök és megoldások minél
szélesebb körű alkalmazása, az ebben rejlő
lehetőségek kihasználása, új programok beállítása,
régiek korszerűsítése;
Felkészülés az elektronikus ügyintézésre;
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12.
13.
14.

III.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

Az akadály-mentesítési feladatok előkészítése és
ütemezett megvalósítása;
Sport- és kulturális rendezvények szervezése;
Az adóhátralékok feltárása, behajtása, az adófizetési
morál javítása.
Eseti kiemelt célok
A 2009. évi költségvetés fejlesztési-felújítási
feladatainak végrehajtása;
A nyertes óvodapályázat megvalósítása;
Bursa Hungarica ösztöndíjjal kapcsolatos ügyintézés;
Kötelezettség vállalások ellenőrzése;
Szociális és Gyermekvédelmi Törvényből eredő
feladatok végrehajtása, a Szociális rendelet
karbantartása;
Működési engedéllyel, telepengedéllyel végezhető
tevékenységek gyakorlásának ellenőrzése;
Telepengedélyek átadása a körzetközponti jegyzőnek;
Foglalkoztatással
kapcsolatos
jogszabályok
változásából eredő aktuális feladatok végrehajtása;
A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos aktuális
feladatok végrehajtása;
Továbbképzési tervek aktualizálása;
Közoktatási intézményi társulás megalakulásával
kapcsolatos feladatok ellátása.
A 2009. évi EU-parlamenti választással kapcsolatos
helyi feladatok végrehajtása;
A Polgármesteri Hivatal és az Iskola alapító okiratának
jogszabályi változáson alapuló módosítása;
A Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési
szabályzatának karbantartása;
A belső szabályzatok felülvizsgálata;
Elektronikus
aláírással
kapcsolatos
feladatok
előkészítése;
Közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános
követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 23.) Korm.
rendelet végrehajtásából adódó feladatok végrehajtása;
Adó bevallások felülvizsgálata;
Az építményadó fizetési kötelezettség kiterjesztéséből
adódó feladatok végrehajtása.
Energiatakarékos megoldások keresése

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2009. december 31-ig folyamatos.
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4.) 2009. évi rendezvényterv elfogadása
Előterjesztés lsd. 4. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy rendezvénytervként egy tekintélyes méretű anyagot állított
össze Kovács Ildikó művelődésszervező. Külön célkitűzés az is, hogy a rendezvényterv
folyamatosan, naprakészen megjelenítésre kerüljön a település honlapján, tehát az abban
bekövetkezett változások is nyomon követhetők legyenek. A rendezvénytervnek gyakorlatias
elemei is vannak: megjelöli, milyen eseményekről lesz a kábeltévében összefoglaló anyag.
Hozzáteszi azonban, hogy gyakorlatban ennek a többszöröséről szoktak felvételt készíteni a
kábeltévé üzemeltetői, feltételezi, hogy ez az idei évben is így lesz. Ezúton is köszöni
munkájukat.
A rendezvényterv végén található egy összefoglaló táblázat is, amely tartalmazza, milyen
állandó programoknak ad otthont a Közösségi Ház. Nagyon örül, hogy ezek mára már egy
tekintélyes listát tesznek ki, és hogy a lista egyre bővül.
Hozzáteszi, hogy akinek a rendezvénytervvel kapcsolatban kérdése van, az keresse munkaidő
alatt vagy e-mail útján Kovács Ildikót, de közvetlenül hozzá is fordulhatnak e-mailen
keresztül.
Ismerteti, hogy előírások szerint két bizottság is véleményezi a rendezvénytervet. Először a
Civil Szervezetek Bizottsága, majd az Oktatási és Kulturális Bizottság foglalkozott vele. Ez
utóbbi bizottság az, aki a civil szervetek munkáját, valamint az iskola, óvoda tevékenységét
egybefűzi.
Megkéri Sárvári Istvánt, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét, a bizottság
véleményének és javaslatának ismertetésére.
Sárvári István: elmondja, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság a rendezvénytervet
elfogadásra javasolja a testületnek. Egyúttal köszöni Kovács Ildikó munkáját. Megjegyzi ő is,
hogy eltérések bizonyára lesznek a rendezvénytervtől, de Lébény Nagyközség honlapján,
illetve az iskola honlapján is igyekeznek folyamatosan közzétenni azokat.
Kovács Gábor megkérdezi, hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója a rendezvénytervhez.
Ennek hiányában kéri, hogy azt a képviselők fogadják el, egyetértésüket kézfeltartással
jelezzék.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2009. (I.29.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Lébény
Nagyközség 2009. évre szóló rendezvénytervét jóváhagyólag
elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2009-ben folyamatos
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5.) A luxusadóztatással kapcsolatos települési átlagértékek meghatározásáról szóló
14/2006. (IV. 28.) rendelet hatályon kívül helyezése
Előterjesztés lsd. 5. sz. melléklet
Kovács Gábor megkéri dr. Lascsikné dr. Bozi Saroltát, hogy ismertesse a rendelet hatályon
kívül helyezésének indokát.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: Elmondja, hogy a hatályon kívül helyezés indoka, hogy az
Alkotmánybíróság megsemmisítette a luxusadóztatásról szóló törvényt, amely alapján az
önkormányzatoknak a helyi rendeleteiket meg kellett alkotni. A hatályon kívül helyezés
folytán a helyi rendeletek sem állják ki az alkotmányosság próbáját. Lébényben egyébként
nem volt olyan ingatlan, amelyet a luxusadóztatás érintett volna.
Kovács Gábor szavazásra teszi fel a rendelettervezetet.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet, ezzel
megalkotta Lébény Nagyközség Önkormányzatának 2/2009. (I.30.) rendeletét a
luxusadóztatással kapcsolatos települési átlagértékek meghatározásáról szóló 14/2006. (IV.
28.) rendelet hatályon kívül helyezéséről lsd. 6. sz. melléklet
6.)Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előterjesztés: lsd. 7. sz. melléklet
Kovács Gábor röviden tájékoztatja a testületet, hogy milyen események történtek a 2008.
december 18-i testületi ülés óta.
· 2008. dec. 19. Fastenberger úr járt a hivatalban, megtörtént a lejárt határidejű
határozatokban megjelölt telekdarabka elidegenítése a határozatban rögzített ár
betartásával, az adásvételi szerződést aláírták.
· 2009. jan. 7-én, a megyeházán a Megyei Pedagógia Intézet szakmai napján vettek
részt Sárvári István igazgató úrral együtt, ahol az új tanévben bekövetkező
változásokról tájékoztatták őket.
· Jan. 8-án, Mosonmagyaróváron, a Helyi Vidékfejlesztési Irodában járt, ahol
tájékoztatást kapott arról, milyen pályázatok kiírására lehet számítani a közeljövőben.
· Ugyanezen a napon a Kisalföld újságírója járt nála, aki egy tudósítást készített az első
körben sikeres óvodapályázatról.
· Szintén az óvodával kapcsolatos, hogy ezen a napon az iskola és óvoda vezetőivel
részt vett egy szakmai bejáráson is, azt készítették elő, hogy az új óvoda építése esetén
hogyan biztosítható majd a gyerekek elhelyezése, miközben a munkálatokat végzik.
· Jan. 9-én a Volvo képviselő jártak nála, tájékoztatták arról, hogy nagy erőbedobással
végzik a beruházásukat az ipari parkban, remélhetőleg helybeli munkaerőt
foglalkoztatnak majd, a felvételi elbeszélgetések is megkezdődtek már. A csarnok
nyitását márciusban tervezik.
· Jan. 12-én LEADER ülés volt, ahol az első körben benyújtott pályázatok lezárásának
ügyét intézték.
· Jan. 13-án, Budapesten az óvodapályázat kapcsán intézett hatósági ügyeket.
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Jan. 14-én, Mosonmagyaróváron a Regionális Fejlesztési Ügynökség kistérségi
koordinátoránál vett részt tájékoztatón, a fő téma a magyar-szlovák együttműködés, a
lehetséges pályázatok ismertetése volt. Lébény testvértelepülésével, Pozsonyeperjessel
szeretne kulturális pályázatokon indulni.
Jan. 20-án az óvodapályázat ügyében volt Sopronban, a közreműködő cégnél.
Jan. 21-én is ez ügyben járt Sopronban, majd a Civil Szervezetek Bizottsága ülésén is
részt vett, ahol a téma a már ismertetett rendezvényterv volt.
Jan. 23-án egy közbeszerzési tanácsadó járt nála, annak kapcsán, hogy az
óvodapályázat nyílt közbeszerzési eljárás keretében lesz lebonyolítva, kötött keretek
között, ezért időben fel kell készülni rá.
Szintén jan. 23-án az Ördögkonyha Kft. hívta meg partnereit, a konyha fennállásának
10. évfordulója alkalmából egy protokolláris fogadásra.
Szept. 23-án este a testület nagy része, Mosonszentmiklósra látogatott, elfogadta az
ottani testület kihívását, és egy barátságos tekemérkőzésen vett részt. Megállapodtak,
hogy visszahívjak az ottani testületet Lébénybe egy focibajnokságra. Fontos
feladatának tartja, hogy a két település közötti közeledés a megkezdett úton folyjon, az
együttműködés jó példája a Lébény- Mosonszentmiklós közötti kerékpárút
megvalósulása is.
Szept. 27-én Győrben a Közlekedési Hatóságnál volt az említett kerékpárút műszaki
átadása. A kerékpárútra nyert pályázati összegből még 4 millió Ft-ot nem kaptak meg,
de reméli, hogy ez heteken belül megtörténik.
Szept. 27-én Sopronban az óvodapályázat ügyében kaptak újabb tájékoztatást,
megállapították az ütemtervet, amit be kell tartani. Ez alapján június 16-áig engedélyes
építési tervvel kell rendelkezniük.
Ugyanez nap este Kimlén volt LEADER döntéshozó bizottsági ülés, amelyen többek
között egy lébényiek által benyújtott pályázat is jó döntéssel ment tovább az állami
szerv felé.
Jan. 28. A költségvetéssel foglalkozó munkaértekezlet tartotta ülését.
Jan. 29-én 17:00 órakor a Pénzügyi Bizottság az előző napi anyagokat összefoglalta,
döntéséről most tájékoztatta a testületet.

Kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2009. (I. 29.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag
elfogadja a polgármesternek a két ülés között történt legfontosabb
eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztatóját.
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7.) Egyéb döntést igénylő ügyek
a.) A polgármester helyettesítése a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás
Tanácsában
Előterjesztés: lsd.8. sz. melléklet
Kovács Gábor: Elmondja, hogy a helyettesítés szabályozására azért van szükség, mert
előfordulhat, hogy akadályoztatás miatt nem tud jelen lenni a Kistérségi Társulási Tanács
ülésén. Helyettesítésre Kiszeli Lajos alpolgármestert javasolja. A helyettesítéshez szükséges,
hogy erről a testület határozatot hozzon.
Kéri, hogy aki egyetért vele, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület 11 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2009. (I. 29.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
polgármester helyettesítésével a Mosonmagyaróvári Többcélú
Kistérségi Társulási Tanács munkájában Kiszeli Lajos
alpolgármestert bízza meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2009. február 15.
b.) Tájékoztatás a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás által aláírásra
megküldött nyilatkozatokról
Lsd. 9. sz. melléklet
Kovács Gábor tájékoztat, hogy a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás két
nyilatkozatot küldött, melyet az önkormányzat nevében neki, mint polgármesternek kell
aláírnia, de szeretné, hogy azokat a testület is megismerje. Megkéri dr. Lascsikné dr. Bozi
Saroltát, hogy fűzzön magyarázatot a kiosztásra került nyilatkozatokhoz.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta elmondja, hogy az egyik a települési szilárdhulladék
lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” című pályázatba bevitt
lébényi területre vonatkozó olyan tartalmú nyilatkozat, hogy az önkormányzat az érintett
területre nem köt olyan szerződést, mely megakadályozza a terület rendelkezésre állását. Ez
gyakorlatban azt jelenti, hogy nem idegeníti el, nem adja bérbe, illetve nem tesz semmi olyat,
ami megakadályozza a projekt megvalósulását. A másik nyilatkozat pedig arról szól, hogy az
önkormányzat ezt az eddig lerakóként működő területet bezárta, oda a továbbiakban nem
szállítanak hulladékot.
Kovács Gábor megkérdezi, van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése.
Nátz Zsolt: Arról érdeklődik, mit történik, ha valaki mégis illegálisan hulladékot rak le oda.
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Kovács Gábor: Válaszában elmondja, hogy azért is tájékoztatta erről a testületet, mert a
nyilatkozatot komolyan kell venni, nem lehet a továbbiakban hulladékot odavinni.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: Hozzáteszi: fontos, hogy a kábeltévén keresztül a lakosság is
értesüljön erről. Megjegyzi ő is, hogy komoly dolog, ha egy szemétlerakót bezárnak: azt
jelenti, hogy attól kezdve, csak illegálisan lehet hulladékot lerakni ott, az illegális
szemétlerakás egyben környezetvédelmi szabálysértés és a bírságolás lehetősége is fennáll.
Kovács Gábor: Hozzáteszi, hogy akit tetten érnek, az komoly bírságra számíthat, hiszen az
aláírásra kerülő nyilatkozatnak az önkormányzattal szemben is bírsággal fognak érvényt
szerezni.
Nátz Zsolt: Arról érdeklődik, hogyan tudják megakadályozni, hogy illegálisan ne vigyenek
oda semmit.
Kovács Gábor: Elmondja, hogy a terület most is sorompóval van lezárva.
Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta hozzáfűzi, hogy csak azt tudják tenni, amit az összes többi
illegális hulladéklerakóval. Az eszközök szűkösek, számítanak az állampolgári fegyelemre is.
Emellett aki ilyet észlel, kötelessége jelenteni.
Nátz Zsolt: Megkérdezi, nem lehetne-e a nyilatkozatból azt a mondatot kihagyni, hogy oda
behordás nem történik.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: Elmondja, hogy nem lehet. A dolog valóban az
önkormányzat felelőssége, de azzal mindenki tisztában van, hogy nem lehet minden egyes
szemétlerakó mellé őrt állítani. Az önkormányzat a maga részéről mindent megtesz az
illegális lerakás megakadályozására, garancia azonban sajnos nincs.
Kovács Gábor kéri, hogy részére a testület adjon felhatalmazást a nyilatkozatok aláírására.
Kéri, hogy aki a felhatalmazással egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2009. (I.29.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza
a polgármestert, hogy a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás
által küldött, a KEOP-2.3.0. kódszámú pályázathoz szükséges, a
rekultiválandó lébényi hulladéklerakó elidegenítését, bérbeadását
kizáró, valamint a lerakó bezárását garantáló nyilatkozatokat az
önkormányzat nevében aláírja
Felelős: polgármester
Határidő. 2009. február 1.
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c.) Tájékoztatás a soron következő testületi ülés időpontjáról
Kovács Gábor tájékoztat, hogy a februári testületi ülés a munkatervtől eltérően 25-én szerdán
lesz, mert 26-án, csütörtökön más hivatalos elfoglaltsága van.
d.) Tájékoztató a településrendezési tervről
Kovács Gábor elmondja, hogy a munkaterv szerint a mai napon kellett volna beterjeszteni a
rendezési tervet elfogadásra a testület elé. A tervet jóváhagyó hivatal határideje azonban
átnyúlik februárra. A tervező iroda által beterjesztett anyag azonban megfelel az előírásoknak,
a jóváhagyás február 10-e körül várható, a rendezési tervet a februári testületi ülésre fogja
beterjeszteni, és elfogadás esetén február végétől lesz hatályos.
Megkérdezi a képviselőket, van-e valakinek közérdekű bejelentenivalója.
Wandraschek Ferenc: A költségvetés kapcsán megkéri a jegyzőt és a polgármestert, hogy a
februári testületi ülésre vizsgálják meg a vízitársulásból való kilépés jogi lehetőségét, mert
véleménye szerint, ha az önkormányzat maga látná el a feladatot, pénzt takaríthatna meg és
munkahelyeket teremthetne.
Jelzi, hogy a Templom tér Damjanich utca felőli oldalán nagyon rossz az utak állapota, meg
kellene vizsgálni a felújítás lehetőségét, hiszen rendezvényeket is tartanak ott, és nem szép
látvány.
Azt a javaslatot teszi még, hogy a testületi üléseken legyen jelen a nemzeti színű és a lébényi
zászló, valamint, hogy az ülésteremben a régi asztalterítőt cseréljék ki újra.
Nátz Zsolt: Jelzi, hogy elég nagy felzúdulást keltett a kisebb vállalkozók körében a bevezetett
építményadó. Mivel az önkormányzatnak már nem áll módjában ezt csökkenteni, ezért az
lenne a javaslata, hogy a községi beruházásoknál csak lébényi vállalkozókat vegyenek
igénybe, amennyiben ez lehetséges, a már említett óvodapályázatnál is.
Kovács Gábor válaszában elmondja, hogy eddig is figyeltek erre. Az óvodapályázat pedig
nyílt közbeszerzési eljárás keretében kerül lebonyolításra, a felhívás a Közbeszerzési
Értesítőben fog megjelenni, az ott leírtak szerint tudnak majd pályázni a lébényi vállalkozók
is.
Egyéb képviselői kérdés, észrevétel nem volt.
Az alábbi lakossági hozzászólások érkeztek:
Németh Árpád az önkormányzati közutak állapotáról szeretne nyilatkozni. A Hunyadi
utcával kapcsolatban elmondja, hogy ő két éve is lakossági bejelentést tett, amikor kirakták az
utcába a behajtani tilos táblát. Akkor azt a választ kapta, írja fel a behajtó autó rendszámát. A
most kihelyezetett megállni tilos táblát is kifogásolja, hiszen így nem tudnak a házuk előtt
megállni.
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A kerékpárút kapcsán megköszöni az állomásra vezető kerékpárút megjavítását, a LébényMosonszentmiklós közti kerékpárút állapotát viszont kifogásolja, mert szerinte az út melletti
padka nem lett befejezve, nem lehet lekaszálni, lenyírni a füvet. Úgy gondolja, a fennmaradó
4 millió Ft-ból megcsináltathatták volna ezt is. Azt a javaslatot teszi még, hogy a
kábeltévében hívják fel a lakosság figyelmét a szemetelésre.
Kovács Gábor: Válaszában elmondja, hogy kritikai észrevételei minden bizonnyal a
tájékozódás hiányából erednek, mert nem 4 millió Ft maradt meg a pályázati pénzből, hanem
4 millió Ft-tal még az állam tartozik az önkormányzatnak. A kábeltévében pedig most
megtörtént a felhívás, hogy ne szemeteljen senki a továbbiakban sem. Megköszöni a lakossági
észrevételt.
Wesztergom Viktorné: A több mint 110 fős Nyugdíjas Egyesület nevében megköszöni azt a
támogatást, amit az önkormányzattól kapnak, büszkék arra, hogy olyan teremben tarthatják
foglalkozásaikat, ahol meleg és tisztaság van. Külön köszöni a Polgármesteri Hivatal
dolgozóinak, hogy mindig segítenek, ha kéréssel fordulnak hozzájuk. Ígéretet tett, hogy az
egyesület folytatni fogja azt a munkát a község kulturális és társadalmi életében, amit az
elmúlt 14 évben is végzett.
Több tárgy és észrevétel nem lévén a polgármester az ülést 19:14 perckor bezárta.

K.m.f.

Kovács Gábor
polgármester

dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta
jegyző

Dömsödi József
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kiszeli Lajos
jegyzőkönyv-hitelesítő
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