Jegyzőkönyv
Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. február 25-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
Wandraschek Ferenc képviselő
Hiányzik:
Sólyom Gábor képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
Meghívottak:
Somogyi Zsóka, a Transdanubia Kft. ügyvezető igazgatója
Kovács Gábor: Köszönti a képviselő-testület ülésén megjelent képviselőket, a meghívott
vendéget és a kábeltelevízió nézőit. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 12 tagú
képviselő-testületből 11 tag jelen van, Sólyom Gábor képviselő Úr jelezte, hogy hivatalos
elfoglaltsága miatt nem tud az ülésen részt venni.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Czigány István és Rum János képviselőket javasolja.
A meghívóban közölt napirendhez módosító javaslata van, ugyanis Lébény településrendezési
tervének előkészítése, illetve áttekintése befejeződött és ezzel kapcsolatban a testületnek
határozatot kell hozni, illetve rendeletet kell alkotni. Nem tartaná jónak, ha erre az egyéb
döntést igénylő ügyek között kerülne sor. Ezért javasolja a településrendezési terv második
napirendi pontként történő tárgyalását.
Tájékoztat az egyéb döntést igénylő ügyek közt tárgyalásra kerülő további kérdésekről is: a
Megyei Önkormányzat iskola összevonással kapcsolatos előterjesztése, valamint egy, a
sportpályával kapcsolatos ügyben, az egészségügyi kombinát pályázat sajátrészének
biztosítását illetően kell határozatot hozni.
Megkérdezi a képviselőket, van-e az így kialakult napirendhez módosító javaslatuk. Módosító
javaslat hiányában kéri a képviselő-testületet, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére tett
javaslatot és a napirendet fogadják el.
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A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2009. (II. 25.) határozata:
1.)
Transdanubia Kft. tájékoztatója.
Szóbeli előterjesztő: Somogyi Zsóka ügyvezető igazgató
2.)
Lébény község településszerkezeti tervének, valamint Helyi Építési
Szabályzatának és Szabályozási tervének elfogadása
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
3.)
Tájékozató a civil szervezetek 2008. évi munkájáról
Előterjesztő: Wandraschek Ferenc Civil Szervezetek Bizottságának elnöke
4.)
A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
7/2008. (IV. 24.) rendelet módosítása, a térítési díjak módosítása.
Előterjesztő: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
5.)
Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás Alapító Okiratának
módosítása.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
6.)
EU forrásból megvalósuló pályázati eljárások bonyolítására javaslat.
Előterjesztő: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
7.)
Tájékoztató a német nemzetiségi nyelvoktatás bevezetésének
lehetőségéről.
Előterjesztő: Sárvári István igazgató
8.) a.) Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
b.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
9.) Egyéb döntést igénylő ügyek.

1.) Transdanubia Kft. tájékoztatója
Kovács Gábor elmondja, hogy a testületi üléseknek már hagyományos napirendi pontja,
hogy a település életében nagy szerepet játszó vállalkozások tájékoztatót tartanak a
vállalkozás életében az elmúlt 1-2 évben történtekről, valamint a cég jövőbeni terveiről. A
mai ülésen a Transdanubia Kft. képviselőit kérték fel erre, akik már nem először járnak itt.
Felkéri Somogyi Zsókát a tájékoztatója megtartására.
Somogyi Zsóka: megköszöni a meghívást és hozzáteszi örömmel tett eleget neki. Elmondja,
hogy utoljára két éve jártak itt, a cég életében azóta történt változásokat szeretné ismertetni.
Először egy személyes megjegyzést kíván tenni: csodálkozik, hogy a lakosság köréből ilyen
kevesen vannak jelen a testületi ülésen, hiszen abban a faluban, ahol ő lakik, a lakossági
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részvétel jóval nagyobb. Megjegyzi, hogy ez egy lehetőség a lakosságnak véleményük
kifejtésére, hiszen végső soron az őket érintő kérdésekről döntenek itt. Saját tapasztalata, hogy
kedvező döntések születnek a lakosság részvételével zajló üléseken.
Rátérve a vállalkozás bemutatására elmondja, hogy a Transdanubia Kft. a harmadik
betelepülő volt a lébényi ipari övezetben. A cég tulajdonosa, egy osztrák család, akik az
autópálya közelsége miatt vásároltak itt telket, hogy a kamionok felesleges futását
csökkenteni tudják. Maga a Kft. 2000-ben telepedett meg Magyarországon, Budapesten egy
irodával kezdtek. Ők 2002-ben csatlakoztak hozzájuk. Először Győrben működtek, majd
utána kezdtek el az autópályához közel eső területet keresni. A választás Lébényben
telitalálatnak bizonyult. A logisztikai tevékenység területére igyekeztek a helyiek és a
környékbeliek közül munkatársakat keresni. A területvásárlást követően hozzáfogtak egy
4000 m2-es raktárépület építéséhez. Az irodaépületet 2006-ban építették és 2007. elején
költöztek be.
A Transdanubia cégnél Magyarországon összesen 87 fő dolgozik, ebből 56 itt Lébényben.
Következő lépésként Biatorbágyon vásároltak szintén az autópálya melletti területet, ami
azonban kicsinek bizonyult, és egyenlőre üresen áll. A mellette lévő ipari parkban béreltek
egy szintén 4000 m2-es raktárt és hozzá kapcsolódó létesítményeket.
A lébényi telephelyen egy német autóipari beszállító részére végeznek logisztikai
tevékenységet, aki a Mercedesnek, BMW-nek, Audinak szállít a személyautókhoz szükséges
elektromos kábeleket. Így a gazdasági válság sajnos őket is utoléri. Ez abban nyilvánul meg,
hogy beadtak egy további 4000 m2-es terület beépítésére engedélykérelmet, az engedélyt meg
is kapták, de az építkezést egyelőre nem kezdték meg. Megvárják, hogy a világgazdaság
milyen változásokat hoz az autóipari termelésben, és ennek fényében fejlesztenek tovább.
Terveztek még egy harmadik bővítést is, a logisztika területén, amely munkahelyeket
teremtett volna a település számára is.
A jelenlegi raktár 2007-ben került átadásra, mintegy 664 millió Ft-os beruházás volt, amihez
pályáztak is. Az elnyert 120 millió Ft-ot főként a géppark beszerzésére fordították. A
gazdasági válság kapcsán létszámleépítést egyelőre nem terveznek, a munkatársaikat úgy
próbálják megvédeni, hogy a túlórákat nem fizetnek nekik, hanem úgynevezett
időkiegyenlítéssel dolgoznak, tehát amikor kevesebb munka van, szabadságra küldik őket,
vagy az előző időszakban felhalmozott túlórák helyett szabadságot adnak ki számukra,
ellentétben a megbízójukkal, aki január 1-jétől már áttért a rövidített munkarendre.
A másik tevékenységük, a szállítás kapcsán elmondja, hogy naponta komoly mennyiségű
kamion fordul meg náluk, a sofőrök részére szálláslehetőséget is biztosítanak, amit igénybe is
vesznek pihenés céljára.
Mosó és szerelőműhely kialakítását is tervezték itt, de a Volvo cég betelepedésével, aki
többek között azért telepedett meg itt Lébényben, mert a Transdanubia gépparkjának 90%-át
Volvo kamionok teszik ki, ez a beruházás szükségtelenné vált. A Somlai Track Kft-vel is jól
együtt tudtak működni, bármilyen szerelési, javítási munkánál számíthattak rájuk.
A cég életében egy kis változás is történt: Winkler István, a cég korábbi ügyvezetője, kérte a
nyugdíjazását egészségi állapotára tekintettel, Somogyi Zsóka egy éve már vele
párhuzamosan látta el az ügyvezetői feladatokat
Ha valakinek kérdése van hozzá, szívesen válaszol.
Wandraschek Ferenc: Megkérdezi, hogy tervezik-e olyan üzemanyagkút létesítését itt
Lébényben, ami a lakosság számára is hozzáférhető lenne.
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Somogyi Zsóka: Elmondja, hogy most is van gázolajkútjuk, de azt nem szeretnék, hogy a
lakosság is igénybe vegye azt, hiszen ipari területről van szó, ahol a kamionforgalom is nagy.
Wandraschek Ferenc: Pontosítva a kérdést, elmondja, hogy ő a mezőgazdasági vontatók
miatt kérdezte, amik nagyobb mennyiségű gázolajat használnak.
Somogyi Zsóka: Válaszában elmondja, hogy a nemleges válasz a személyautókra
vonatkozott, de egy a mezőgazdasági vontatók tankolási lehetőségéről szóló megbeszéléstől
nem zárkóznak el. Hozzáteszi, hogy az üzemanyagkútjuk a cég ausztriai központjából, a Linz
melletti Paschingból kerül vezérlésre. A tankolás úgy történik, hogy mindenki, aki itt
tankolhat, kap egy kódot és egy kulcsot, és az üzemanyagot a hónap végén számlázzák ki. Ha
ilyen igény van, javasolja, hogy kezdeményezzenek tárgyalást erről.
Kovács Gábor: Megkérdezi, van-e még valakinek kérdése az ügyvezető asszonyhoz
Egyéb kérdés híján megköszöni Somogyi Zsókának a tájékoztatót.
Somogyi Zsóka: Köszöni a lehetőséget. Reméli, hogy amikor legközelebb meghívják, jó
hírekről számolhat majd be.
Az ülés rövid technikai szünet után a 2. napirendi ponttal folytatódott.
2.) Lébény község településszerkezeti tervének, valamint Helyi Építési Szabályzatának
és Szabályozási tervének elfogadása
Előterjesztés lsd. 1. sz. melléklet
Kovács Gábor: elmondja, hogy mind ők, mind a megbízott tervezőiroda eleget tettek
valamennyi törvényi feltételnek, a lakosság tájékoztatása is megtörtént, a rendezési terv 30
napra kifüggesztésre került. Ezt követően a dokumentumokat megküldték a Megyei Főépítész
Irodának, akik mindent rendben találtak. Egy másfél éves folyamat lezárása az, amikor a
testület a településszerkezeti terv elfogadásáról határozatban dönt, a településrendezési terv és
helyi építési szabályzat tárgyában pedig rendeletet alkot. Felolvas a Főépítész Iroda által
küldött levélből. Lényege, hogy a terv képviselő-testület elé terjesztése ellen kifogást nem
emelnek. A képviselők tájékoztatására elmondja, hogy a már korábban megbeszélt anyagban
változás nem történt. Egyúttal javaslatot tesz a határozat elfogadására, majd a rendeletalkotás
tekintetében átadja a szót dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőnek.
Arra tesz javaslatot, hogy a testület határozatában fogadják el a településszerkezeti tervet.
Lébény község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló a 2006. évi L. törvénnyel
módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§-ának (3) bek. b) pontjára tekintettel egyhangúlag
az alábbi döntést hozza:
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Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2009. (II. 25.) határozata:
1. Lébény község közigazgatási területére vonatkozóan jóváhagyja a TÉR-HÁLÓ
Kft. TH-07-02-13 számú tervdokumentációjának É-1 jelű M=1:6 000 méretarányú
és É-2 jelű M=1:10 000 méretarányú Településszerkezeti tervét és a
Településszerkezeti terv mellékelt leírását.
2. A településen a lakóterületi fejlesztések helye:
· a település keleti részén 377., 378., 419/1., 419/4-5. hrsz.-ú terület. (a 2.sz.
tervezési területen)
· a település belterületéhez közel található külterületi 075 hrsz.-ú szántóterület. (a
14.sz. tervezési területen)
3. A hatályos szerkezeti tervben a lakóterület fejlesztési elképzelések között szereplő
1037/59, 0579/2 hrsz.-ú területek a továbbiakban általános mezőgazdasági
területek lesznek. (az 1.sz. tervezési területen)
4. A településen a kertvárosi lakóterületekbe sorolt tömbök falusias lakóterületi
besorolást kapnak, mivel ez a terület-felhasználási kategória jobban tükrözi a
területek jelenlegi felhasználását.
5. A Római utcában található 233. 234. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú zöldterület a
továbbiakban falusias lakóterület terület-felhasználásba kerül át.
6. A településen a gazdasági fejlesztések helye:
· a település északi végén található a Dózsa György utca, a belterület és a 069 hrsz.ú külterületi út és az autópálya által határolt - jelenleg mezőgazdasági hasznosítású
tömb. Az érintett hrsz.-ok: 67/3-5., 067/4-13., 066/1., 066/28-29., 066/3-22.,
065/13., 079/3., 077/2-3. Tervezett terület-felhasználás: kereskedelmi szolgáltató
gazdasági terület. (6.sz. tervezési terület, I./A, I./B. ütemű fejlesztés)
· a külterületi 065/7-8. hrsz.-ú jelenleg mezőgazdasági hasznosítású – terület.
Tervezett terület-felhasználás: kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület. (7.sz.
tervezési terület, II. ütemű fejlesztés)
· az autópálya és Mosonszentmikós - Gyártelep között fekvő 0586/22 hrsz.-ú
szántóterület. Tervezett terület-felhasználás: kereskedelmi szolgáltató gazdasági
terület. (8.sz. tervezési terület, III. ütemű fejlesztés)
· a barátföldi kavicsbánya terület 030/3., 030/4-5., 031., 032/1., 032/3-4., 033. hrsz.ú területei. Tervezett terület-felhasználás: ipari gazdasági terület. (11.sz. tervezési
terület)
7. A településen a különleges terület-felhasználású területek fejlesztések helye a:
· a település dél-nyugati részén, a Forrás-tavak környékén található különleges
terület egy része. Az érintett hrsz.: 0152. Tervezett terület-felhasználás: különleges
hulladékudvar terület. (13.sz. tervezési terület)
8. A település dél-nyugati részén, 0155/8-9. és 0153/2-6. hrsz.-ú - jelenleg
mezőgazdasági hasznosítású és különleges sport és szabadidős ill. üdülőterületi
besorolású– területek felhasználása megváltozik. A sportpálya kivételével a
különleges területek és az üdülőterület visszakerülnek általános mezőgazdasági
terültbe.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester.
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dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: a rendeletalkotással kapcsolatban hozzáteszi, hogy amiről a
határozatában döntött a testület, az tulajdonképpen a szabályozásnak azon része, amit a
különböző térképek tartalmaznak, a szerkezeti terv.
Rendeleti formában kell elfogadni a rajzok szöveges magyarázatát, jogi részét, amely az
úgynevezett Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv. Kéri, hogy az erről szóló
rendeletet a képviselő-testület alkossa meg.
Kovács Gábor megkérdezi, van-e az elmondottakkal kapcsolatban valakinek kérdése.
Kérdés hiányában kéri, hogy aki a rendelet megalkotásával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag, elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet, ezzel
megalkotta Lébény Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.26.) rendeletét Lébény Helyi
Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről. Lsd. 2. sz. melléklet
3.) Tájékozató a civil szervezetek 2008. évi munkájáról
Előterjesztés lsd. 3. számú melléklet
Kovács Gábor megkérdezi Wandraschek Ferencet, a Civil Szervezetek Bizottságának
elnökét, kíván-e a képviselőknek írásban eljutatott beszámolójához szóbeli kiegészítést tenni.
Wandraschek Ferenc: Az előterjesztett beszámolót fel szeretné olvasni, hogy annak
tartalmát a lakosság, illetve a civil szervezetek is megismerhessék a kábeltévé nyilvánosságán
keresztül. A beszámoló felolvasása után kéri a testületet, hogy azt fogadják el.
Kovács Gábor is a beszámoló elfogadására tesz javaslatot és szavazást rendel el.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2009. (II. 25.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
Wandraschek Ferencnek, a Civil Szervezetek Bizottsága
elnökének a civil szervezetek 2008. évi munkájáról szóló
beszámolóját elfogadja.
4.) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2008. (IV. 24.)
rendelet módosítása, a térítési díjak módosítása
Előterjesztés: lsd.4. számú melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőnek, aki ismerteti a
rendeletmódosítás indokát.
Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: Elmondja, hogy az önkormányzatnak minden év március
31-éig kell a szociális ellátások térítési díját megállapítani. Az önkormányzat a szociális
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étkeztetés külső szolgáltató útján biztosítja. A szolgáltató az élelmiszerdrágulás miatt
átlagosan 9 %- os emelésre tett javaslatot.
Ismerteti emellett, hogy a helyi szociális rendelet még egy ponton módosításra szorul.
Normatív lakásfenntartási támogatás iránt nyújtottak be ugyanis kérelmet a Polgármesteri
Hivatalba. Az előterjesztett rendeletmódosítással a normatív lakásfenntartási támogatás
hatásköri szabályozása történne meg, az a szociális bizottság hatáskörébe kerülne, a helyi
lakásfenntartási támogatáshoz hasonlóan.
Kovács Gábor kéri a képviselőket, hogy aki a rendeletmódosítással egyetért, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet, ezzel
megalkotta Lébény Nagyközség Önkormányzatának 4/2009. (II.26.) rendeletét a szociális
igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2008.(IV.24) rendelet
módosításáról. lsd.5. sz. melléklet
5.) A Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás Alapító Okiratának módosítása.
Előterjesztés: Lsd.6. számú melléklet.
Kovács Gábor elmondja, hogy a Társulás kérelmét tartalmazó előterjesztést a képviselők már
előzetesen megkapták. Az előterjesztés pedig tulajdonképpen egy rutin jellegű döntést
igényel. Ugyanis, ha a társulásban résztvevő önkormányzatok részéről bármilyen változás
vagy feladat ellátási igény jelentkezik, azt át kell vezetni a Kistérségi Társulás Alapító
Okiratán. Az Alapító Okirat módosításához viszont a társulás valamennyi tagjának
hozzájáruló nyilatkozata szükséges. A jelenlegi előterjesztés arról szól, hogy Ásványráró
csatlakozni szeretne a házi segítségnyújtás kistérségi ellátásához. Ehhez szükséges Lébény
Képviselő-testületének hozzájáruló nyilatkozata is.
Kéri a képviselőket, hogy az előterjesztett határozattervezetet fogadják el.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2009. (II. 25.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárul, hogy a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodása kiegészüljön Ásványráró
Község számára a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
szolgáltatással.
Felelős: polgármester
Határidő: 2009. február 27.
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6.) EU forrásból megvalósuló pályázati eljárások bonyolítására javaslat
Előterjesztés lsd.7. számú melléklet
Kovács Gábor: ismerteti, hogy az előterjesztésben szereplő lebonyolítás tulajdonképpen a
pályázati beruházáshoz szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását, és az ezzel
kapcsolatos tevékenységeket takarja. Fontos, hogy a lebonyolítás szigorú szabályok betartása
mellett történjen, mert ez által be tudja magát biztosítani az önkormányzat az uniós
pályázatokkal szükségszerűen együtt járó ellenőrzések esetére is. Az Európai Uniós forrásból
megvalósuló pályázatokat ugyanis szigorúan, a megvalósítás után még hosszú ideig és
gyakran ellenőrzik. Így például a most megvalósítandó óvodapályázat esetén 15 éves
időintervallumon belül lehet ellenőrzésekre számítani. Átadja a szót dr. Lascsikné dr. Bozi
Sarolta jegyzőnek, kéri, hogy fűzzön magyarázatot az előterjesztéshez.
Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: Elmondja, hogy nagy öröm a településnek a két nyertes
uniós pályázat, de ez sok pluszfeladatot ró a hivatal dolgozóira. A beruházások
megvalósításánál, a kivitelezésnél törvényi előírásoknak megfelelően elvárás a közbeszerzési
eljárás lefolytatása, ahol pedig ez nem kötelező, ott is elvárás a pályáztatás.
Maga a közbeszerzéseket bonyolító cég is pályáztatással, három ajánlat kérésével került
kiválasztásra. A közbeszerzések lebonyolítása már ennek a cégnek a feladata lesz. Emellett
szeretnék, ha a nem közbeszerzési eljárás keretében megvalósuló pályáztatások előkészítésébe
a Közbeszerzési Bizottság is bekapcsolódna. Az előterjesztett első határozati javaslat a nem
közbeszerzési eljárás köteles beszerzések nyerteseinek kiválasztási módjára legalább három
ajánlat bekérését, a beérkezett ajánlatok elbírálásába pedig a közbeszerzési bíráló bizottság
bevonását tartalmazza.
Kovács Gábor kéri a testület tagjait, hogy aki az erről szóló határozat meghozatalával
egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2009. (II. 25.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
elrendeli, hogy az európai uniós forrásból megvalósuló
önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó, nem közbeszerzési
eljárás köteles beszerzések nyerteseinek kiválasztása legalább
három ajánlat bekérésével történjen meg. A beérkezett ajánlatok
elbírálásába a közbeszerzési bíráló bizottságot be kell vonni.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos.
Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta elmondja, hogy szintén a pályázatokat érintő további két
kérdésben kell határozatot hozni. A polgármesternek testületi felhatalmazásra lenne szüksége
ahhoz, hogy a nyertes pályázati beruházásokat megindítsa, illetve ahhoz, hogy a
közbeszerzési eljárás eredményeként kihirdetésre kerülő nyertessel a szerződéseket megkösse.
A felhatalmazás külön testületi határozatba foglalására azért van szükség, mert az Európai
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Uniós pályázatokban gyakran utólagosan kérnek a szerződéskötésre, illetve az eljárásra
felhatalmazó testületi döntéseket. A probléma megelőzésére javasolja az erről szóló
határozatok elfogadását. Az érintett pályázatok, amikhez a felhatalmazást kérik, az
Egészségügyi Kombinát felújítása, valamint az óvodapályázat.
Kovács Gábor megkérdezi, van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése.
Kérdés nem hangzott el.
Kovács Gábor kéri a testületet, hogy a határozatokat alkossák meg. Aki az előterjesztett
határozatokkal egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2009. (II. 25.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Lébény Nagyközség
Önkormányzata NYDOP- 5.3.1/2/2F-2008-0003 Projekt
(óvodaépítés) megvalósításával kapcsolatos közbeszerzési és
egyéb
pályázati
eljárások
lefolytatásához
szükséges
intézkedéseket megtegye és az eljárások nyerteseivel a
szerződést az önkormányzat nevében megkösse.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos, a beruházás befejezéséig.
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2009. (II. 25.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy az „Egészségünkre! – a
lébényi egészségház környezetbarát felújítása” című NYDOP5.2.1/A/2008-0033 pályázat megvalósításával kapcsolatos
közbeszerzési és egyéb pályázati eljárások lefolytatásához
szükséges intézkedéseket megtegye és az eljárások nyerteseivel a
szerződést az önkormányzat nevében megkösse.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos, a beruházás befejezéséig.
7.) Tájékoztató a német nemzetiségi nyelvoktatás bevezetésének lehetőségéről
Előterjesztés lsd.8. számú melléklet
Kovács Gábor felkéri Sárvári Istvánt, a Lébényi Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény igazgatóját az előterjesztés szóbeli kiegészítésére.
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Sárvári István: a Bezi községgel létrehozandó iskolatársulásról elmondja, reméli, hogy már a
soron következő testületi ülésen aláírásra kerülhet a megállapodás. Ennek kapcsán vetődött fel
benne a német nemzetiségi nyelv oktatásának gondolata, ami a Bezi iskolában eddig is
működött. A lébényi szülők részéről is igény mutatkozott ezen oktatási forma bevezetésére az
előzetes igényfelmérésre kiküldött kérdőívek eredményei alapján. Hozzáteszi, hogy
Lébényben is vannak hagyományai a német nyelvhez és kultúrához való kötődésnek. A német
nemzetiségi nyelvoktatás úgynevezett nyelvoktató oktatási formában kerülne megvalósításra,
ami azt jelenti, hogy csak a német nyelvet és irodalmat, a német honismeretet és kultúrát
oktatnák német nyelven, emelt óraszámban, 1-8. osztályig heti 5 órában. Ez a forma az
alsósoknak lenne egy kicsit nagyobb teher, hiszen heti öt plusz órát jelentene számukra.
Természetesen az oktatásuk az életkori sajátosságaiknak megfelelően, kicsit játékosabb,
könnyedebb formában történne. Mindenesetre ez az oktatási forma is egyfajta plusz
lehetőséget jelentene a diákoknak, emellett vonzóbbá tehetné az iskolát is a környékbeli
falvak azon felső tagozatosai számára, akik már alsó tagozatban, szülőfalujukban részesültek
német nemzetiségi nyelvoktatásban. Ezen oktatási formával kapcsolatban még rengeteg
kérdés merülhet fel, és ezt a határozatot inkább egyfajta, szándéknyilatkozatnak szánja.
Nyilván nehézség lehet, hogy Lébényben nem működik német nemzetiségi önkormányzat, így
meg kell szerezni az országos német kisebbségi önkormányzat hozzájárulását is. Az viszont
talán segítség, hogy a tagtelepülésen, Bezin, már eddig is folytatták ezt az oktatási formát, és
ott német kisebbségi önkormányzat is működik. Kéri a képviselőket, hogy fontolják meg, és
támogassák szándékukkal ezt a lehetőséget, hiszen ez támogatná az iskolát, új lehetőség lenne
a gyerekeknek és a kedvező állami normatíva miatt a falunak sem jelentene plusz kiadást.
Javasolja, hogy a határozatot fogadják el.
Kovács Gábor megkérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek valami
kérdése. Kérdés nem volt.
Elfogadásra javasolja az előterjesztést. Még egyszer hangsúlyozza, hogy az iskola jó hírnevét
csak javítja, öregbíti, és plusz kiadásokkal az állami finanszírozás folytán nem jár.
Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2009. (II. 25.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
egyetért a Lébényi Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú
Művészetoktatási Intézményben a német nemzetiségi iskolai
oktatás nyelvoktató oktatási formában történő bevezetésével.
A képviselő-testület megbízza az intézmény igazgatóját és a
jegyzőt, hogy a német nemzetiségi nyelvoktatás bevezetéséhez
szükséges előkészítési intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Határidő:

Sárvári István igazgató
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző.
2009. június 30.
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a.) Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
b.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

8.)

Előterjesztés lsd. 9. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtását külön nem
ismerteti, hiszen az szerepel a kiadott írásbeli előterjesztésen.
Röviden ismerteti azonban a legutóbbi testületi ülés óta történt fontosabb eseményeket.
·

·

·
·

·
·
·
·
·

·

·

Január 30-án a Rábca Menti Vadásztársaság rendezvényén vett részt, amelyen Janák
Emil Igazgató Úrral, a Vízügy igazgatójával egy nagyon építő jellegű megbeszélést
folytattak. A megbeszélést Kiszeli Lajos alpolgármester úr kezdeményezte. A Rábca
melletti Erzsébet Liget rendbetételével kapcsolatosan megígérte a Vízügyi
Igazgatóság, hogy támogatást nyújt, és gépekkel, facsemetékkel segítsen a tervezett
pihenőpark kialakításában.
Február 2-án a Harmónia Művelődési Központ vezetőjével egyeztetett a Lébényben
tervezett Jakab napi rendezvénysorozatról. Lébényben egy zenei fesztivált szeretnének
meghonosítani, aminek az első napja a lébényi búcsú szombatja lenne. Gőgh Tibor
katolikus plébános is készséggel rendelkezésre bocsátja a templomot. Reméli, sikerül
egy valóban nívós rendezvényt szervezni.
Február 3-án ismét a kerékpárút ellenőrzésre került sor, hibát ezúttal sem találtak.
Február 4-én a Győri Vásár vezetői jártak Lébényben. Reméli, hogy tudnak tőlük az
említett lébényi rendezvénysorozatra kedvező áron faházakat bérelni, amely otthont
biztosíthatna akár az ide érkező népi iparművészeknek, akár valamilyen népies ételek
előállítóinak.
Február 5-én Gőgh Tibor plébános is meghallgatta az elképzelésüket és biztosított,
hogy az egyház is helyszínt és lehetőséget biztosít az említett rendezvénysorozatnak.
Február 10-én a győri Környezetvédelmi Hivatalban járt, a kertészet holland
befektetőinek próbált ezúton segítséget nyújtani.
Február 11-én a befektetőkkel is megbeszélte a teendőket. Bízik benne, hogy a
beruházás még megvalósulhat.
Február 11-én levélben tájékoztatták, hogy 40 millió Ft-os támogatásra érdemesnek
ítélték az orvosi rendelő felújítását.
Február 11-én a Közbeszerzési Bizottság is ülés tartott, ahol megtörtént a hivatalos és
független közbeszerzési tanácsadó kiválasztása. Három független közbeszerzési
tanácsadó cégtől kértek ajánlatot, és a három közül a legkedvezőbb árat kínálót
választották ki. Innentől kezdve tehát egy független, auditált közbeszerző cég fogja a
pályázatokat végigvinni.
Február 13-án a VÁTI- nál, a pályázatokban közreműködő szervezetnél járt
Sopronban, ahol óvodapályázattal kapcsolatos technikai pontosítások történtek.
Sopronban az ottani Tourinform iroda vezetőjével is találkozott, a megbeszélést
Wandraschek Képviselő Úr készítette elő. A Fertő Hanság Nemzeti Parknak Lébény
határában is vannak területei, így akár részese lehet bármilyen, a nemzeti parkot érintő
kezdeményezésnek. Lébény területi fekvése azért is érdekes, mert a híd szerepét
töltheti be a Fertő-Hanság térsége és a Szigetköz között.
Február 17-én Budapesten volt egy, pályázatokkal kapcsolatos továbbképzésen.
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·

·
·

Február 18-án kistérségi ülésen vett részt Mosonmagyaróváron. Az ott felvetődött
kérdések közül csak egyet említve: A Karolina Kórházzal kapcsolatban a város
vezetése elmondta, hogy minden évben óriási összegeket költenek rá. Emellett utaltak
arra, hogy a kórházat a környező települések lakói is igénybe veszik. A települések
polgármesterei azonban felhívták a figyelmet arra, hogy egy városnak feladata a
kórház fenntartása, arra a pénzt nem lehet a kistelepülésektől összeszedni. Abban
azonban egyetértettek, hogy a környező településeknek is érdeke, hogy a kórház jól
működjön. Szeretnének egyfajta nyilvánosságot biztosítani a kórháznak,
tulajdonképpen ezt teszi azzal is, hogy megemlíti a témát itt, az ülésen. A
nyilvánosságot szolgálják a lakosságnak eljuttatott tájékoztató kiadványok is.
Másrészt inkább tárgyiasult formában, munkában szeretnének segítséget nyújtani a
kórháznak, példaként a kórház parkjának tavaszi rendbetételét hozta fel. Hozzáteszi,
hogy a kórházban fejlesztések is megvalósultak, véleménye szerint a
mosonmagyaróvári kórház színvonala meghaladja a hasonló méretű városok
kórházaiét. A lébényi Nyugdíjas Egyesületnek javasolja, hogy folytassák az óvári
kórház orvosaival azon hagyományukat, hogy rendezvényeikre orvosokat hívnak meg
tájékozató előadást tartani.
Az elmúlt hétvégén a pozsonyeperjesi testvértelepülés focicsapata látogatott el
Lébénybe, a következő lépcső egy augusztusi viszontlátogatás lenne. A civil
szervezeteket és sportkört szeretnék viszontlátni a Duna-parti főzőversennyel
egybekötött rendezvényükön.
Úgyszintén a hétvégén, szombaton, volt a Sportegyesület Női Kézilabda Szakosztály
megalakulásának 10 éves évfordulója, ennek keretében egy négy településes bajnoki
mérkőzést és kis ünnepséget tartottak.
Ezen a héten a Mosonmagyaróvári Helyi Vidékfejlesztési Irodában volt egy
megbeszélés, ahol egy korábban megnyert pályázat keretében felújítandó
buszmegállópár felújításáról kaptak tájékoztatást: a felújítás nyárra meg is valósulhat.

Kéri a testületet, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2009. (II. 25.) 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.
9.) Egyéb döntést igénylő ügyek
a.) A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat által fenntartott közoktatási
intézmények átszervezéséhez hozzájárulás
Előterjesztés lsd. 10. számú melléklet
Kovács Gábor elmondja, arról van szó, hogy ha a megyei önkormányzat által fenntartott
oktatási intézményekben bármilyen változást, átszervezést hajtanak végre, akkor hasonlóan
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kell eljárni, mint a Kistérség esetén, azaz hozzájárulást kell adni a beavatkozáshoz. A Megyei
Önkormányzat úgy döntött, hogy a fertődi Porpáczy Aladár Művelődési Központot és
csermajori Ujhelyi Imre Élelmiszeripari Közép és Felsőfokú Szakképző Iskolát összevonják a
hatékonyabb működés érdekében, azzal, hogy az iskolák tevékenysége továbbra is folyik.
Megkérdezi, van e kérdés az előterjesztéshez. Kérdés híján szavazásra teszi fel a
határozattervezetet.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2009. (II. 25.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a GyőrMoson-Sopron Megyei Önkormányzat fenntartásában működő, a
Fertődi székhelyű Porpáczy Aladár Általános Művelődési Központot
és a Vitnyéd- Csermajori székhelyű Ujhelyi Imre Élelmiszeripari
Közép és Felsőfokú Szakképző Iskola és Kollégiumot érintő
közoktatási intézmény-rendszer átszervezését tudomásul veszi.
A képviselő-testület felhatalmazz a polgármestert, hogy a döntésről a GyőrMoson-Sopron Megyei Önkormányzatot tájékoztassa.
Felelős: polgármester
Határidő: 2009. március 2.
b.) A lébényi Sportpálya színpadi részének felújítása
Határozattervezet: lsd. 11. sz. melléklet
Kovács Gábor tájékoztat, hogy a sportpálya színpadi részének tetőzete a tél végén esett
nagymennyiségű hó nyomása miatt nagyon rossz állapotba került. A sok éve felhelyezett tető
tönkrement, beszakadt, beázik és veszélyessé vált. Véleménye szerint ezt mindenképpen ki
kellene cserélni, hiszen nagyon sok önkormányzati rendezvényt is itt bonyolítanak le. A
költségvetés tervezésénél ugyan még nem merült föl a felújítás igénye, ugyanis az időjárás
hatása a tetőszerkezetre csak később vált észlelhetővé. De az épület így használhatatlan, ezért
muszáj valamit tenni vele. Szükséges továbbá néhány veszélyessé vált fa kivágása is.
Kéri a testületet, hogy egyezzen bele abba, hogy a valamikori ovi (volt Brutus bolt)
tetőcseréjére tervezett összeg terhére oldják meg ezt, még a tavasz folyamán. Az eredetileg
tervezett tetőfelújítás pedig beleillik a napokban kiírt CÉDE pályázatokba, így azt abból
szeretnék lehetőleg 1 éven belül felújítani. Másrészt akár a LEADER rendszeren keresztül is
lehetne rá forrást szerezni. A sportpálya színpadi részének tetőcseréje viszont nem tűr
halasztást. A tető egyszerű felújításának lehetőségét a tető megvizsgálására felkért
szakemberek is kizárták.
Megkérdezi, hogy az elmondottakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése.
Czigány István: Mindenképpen támogatja, hogy új tetőszerkezet kerüljön a régi helyére, de
megkérdezi, nem lehetne-e olyan megoldást találni, esetlegesen pályázati pénzek
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bevonásával, ami a mai elvárásoknak jobban megfelel, hiszen a sport büfé teteje is
hullámpalából készült.
Kovács Gábor: egyetért a felvetéssel, de most csak ez az a munka, amit mindenképpen meg
kell csinálni. Tudja, hogy rossz állapotban van a sport büfé is, de felújításával még lehet várni.
Az említett LEADER pályázat alkalmas lehet arra is, de színpadi rész tetőcseréjével egy
pályázat lebonyolításának idejét már nem tudják kivárni, hiszen olyan rossz állapotban van. A
tetőcserén túl szeretnék még részben bontott építőanyagból az épületet a hosszú oldalai
mentén falszerű megoldással ellátni, ez esztétikusabb is, és a hang terjedését is csökkentené.
A tető magasítása szintén nem lenne nagy költség, a cserével együtt az is megoldható lenne.
Egyéb észrevétel híján kéri a testületet, hogy a határozatot hozza meg.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2009. (II. 25.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli
a Sportpálya színpadi részének tetőcseréjét, valamint a veszélyessé
vált fák kivágását.
Az elvégzendő munkálatok forrása az önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről szóló 1/2009. (I.30.) önkormányzati rendelet 5.
számú melléklete, fejlesztési kiadások, Fő út 80. tetőcseréje.
A Fő út 80. szám alatti ház tetőcseréjét pályázati forrásból kívánja
megoldani az önkormányzat.
A Képviselő-testület elrendeli, hogy az átcsoportosítás a 2009. évi
költségvetés első félévi módosítása során a költségvetési rendeleten
átvezetésre kerüljön.
Felelős: polgármester
Határidő: 2009. december 31. és 2009. szeptember 30.
b.) Az Egészségügyi Kombinát pályázathoz szükséges önrész biztosítása
Határozattervezet: lsd. 12. számú melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy az orvosi rendelő felújítására fordítható pályázati összeg
megközelítőleg 47 millió Ft, ebből 6,7 millió Ft az önkormányzat által biztosítandó önrész. A
pályázat kiírása értelmében követelmény, hogy az önkormányzat határozatban rögzítse: ezzel
az összeggel rendelkezik, és a határozat egyúttal jelölje meg ennek forrását is. A határozatban
az önrész mértékét 7 millió Ft-ban javasolja megállapítani, az esetlegesen előforduló plusz
kiadásokkal is számolva.
Kéri a képviselőket, hogy az előterjesztett határozattervezetet fogadják el.
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A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2009. (II. 25.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az
NYDOP-2007-5.2.1/A jelű, „Egészségünkre!” a lébényi egészségház
környezetbarát felújítása című pályázat saját forrását 7.000.000,- Ft
összegben, az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.
(I.30.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletének „pályázati
önrész” során szereplő 20.000.000,- Ft-ból biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a saját forrás
átutalásáról szükség esetén intézkedjen.
Felelős: polgármester
Határidő: a pályázat megvalósításának befejezése.
c.) Egyéb
Kovács Gábor felkéri a képviselőket kérdéseik, észrevételeik ismertetésre.
Wandraschek Ferenc: Örömmel látja, hogy a legutóbbi ülés óta kicserélték az asztalt és az
új asztalra zászlók is kerültek. A kirakott zászlóknak nagyon örül, de azt szeretné kérni, hogy
amennyiben lehetséges, a testületi ülésen a nagy méretű zászlók is legyenek jelen.
Czigány István: A templom körüli tiltó táblák lehetséges eltávolításáról érdeklődik, hiszen a
templomnál az omlásveszély mára már megszűnt.
Kovács Gábor: Tájékoztat, hogy a táblákat azért nem vették még le, mert a Műemlékvédelmi
Felügyelet részéről számítanak egy ellenőrzésre, és addig szeretnék otthagyni. De a tavasz
kezdetével, amikorra remélhetőleg az idegenforgalom is beindul, le fognak kerülni a táblák.
Czigány István: a megvalósításra kerülő pályázatokkal kapcsolatban megjegyzi, szeretné,
hogy bár azok az ellenőrzését is külső szakember végzi, mégis azt az önkormányzat is tartsa a
kezében. Így amikor a beruházások elkészülnek, azokon tényleg látható legyen, mennyi pénzt
fektettek bele.
A lakosság köréből az alábbi kérdés érkezett:
Bonnyai Miklósné: Úgy tudja, korábban volt arról szó, hogy szélkerekeket állítanak fel
Lébény határában. Szeretné tudni, hogy ez a beruházás hogy áll, megvalósul-e egyáltalán.
Másrészt ő is fontosnak tartaná, hogy a lakosság köréből többen jelenjenek meg a testületi
üléseken és, hogy a lakosság valóban akkor kapjon szót, amikor az adott kérdés aktuális,
eldöntésre vár.
Kovács Gábor válaszában elmondja, hogy a befektetők a szélkerék beruházást szeretnék
megvalósítani, de időközben az a probléma adódott vele, hogy a megtermelt áramot nem
tudnák feltáplálni a rendszerre, ennek a technikai megoldásán jelenleg is dolgoznak. Az
önkormányzat erre sajnos nem tud hatást gyakorolni. A beruházás helyszíne egyébként nem
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változott, szeptemberben meg is hosszabbította az önkormányzat a beruházókkal kötött
megállapodását, a korábbival azonos tartalommal.
A másik kérésre válaszolva, nem tartaná jónak, ha itt is az indulatok uralkodnának az
üléseken. A testület szerinte jól működik, aminek egyrészt az az oka, hogy a képviselők nem
politikai nézeteik szerint tevékenykednek, hanem valóban a falu érdekeit tartják szem előtt,
másrészt az, hogy a döntéseket jól előkészítik, az előterjesztéseket a képviselők írásban, 4-5
nappal előre megkapják, és ha kérdésük van hozzá, arra is választ kapnak. Hozzáteszi még,
hogy a lakosság szerinte azért sincs jelen nagy számban, mert a kábeltévén keresztül is
nyomon tudja követni az üléseket, hiszen azok vágatlan formában kerülnek közvetítésre. A
lakosság egyébként mindig kapott szót, ahogy az éves közmeghallgatás is mindig megtartásra
került. Megköszöni a részvételét és a hozzászólást.

Több tárgy és észrevétel nem lévén a polgármester az ülést 19:25 perckor bezárta.

K.m.f.

Kovács Gábor
polgármester

dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta
jegyző

Czigány István
jegyzőkönyv-hitelesítő

Rum János
jegyzőkönyv-hitelesítő
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