Jegyzőkönyv
Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 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
Sólyom Gábor képviselő
Wandraschek Ferenc képviselő
Hiányzik:
Pálinger Béla képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
Kovács Gábor: Köszönti a képviselő-testület ülésén megjelent képviselőket, a meghívottakat
és a kábeltelevízió nézőit. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 12 tagú
képviselő-testületből 11 tag jelen van, Pálinger Béla képviselő úr munkaidő beosztása miatt
nem tud az ülésen részt venni. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nátz Zsolt és Wandraschek Ferenc
képviselőket javasolja.
A meghívóban közölt napirendhez képest annyi módosítással élne, hogy a 2. és 3. napirendi
pontot, kapcsolódó témájukból adódóan, együtt kívánja tárgyalni.
Megkérdezi a képviselőket, van-e napirendhez módosító javaslatuk. Módosító javaslat
hiányában kéri a 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
20/2009. (III. 25.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009.
március 25-i képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak
szerint állapítja meg:
1. Tájékoztató a szociális törvény szerinti önkormányzati
feladatok ellátásáról.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
2. A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 7/2008. (IV.28.) rendelet módosítása.
Előterjesztő: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
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3. Lébény Nagyközség Önkormányzatának 2009.
Közfoglalkoztatási Terve.
Előterjesztő: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző

évi

4. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról.
Előterjesztő: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
5. A 2009. évi közbeszerzési terv elfogadása.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
6. Lébény - Bezi Közoktatási Társulás
Megállapodásának elfogadása.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

Társulási

7. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
8. Egyéb döntést igénylő ügyek.
a) Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény által benyújtandó pályázat pályázati önrész
biztosítása.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
b) Mosonmagyaróvári
Önkormányzati
támogatása.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

Tűzoltóság

Jegyzőkönyv hitelesítők: Nátz Zsolt és Wandraschek Ferenc képviselők.
1.) Tájékoztató a szociális törvény szerinti önkormányzati feladatok ellátásáról
Előterjesztés: lsd. 1 sz. melléklet
Kovács Gábor felkéri Fülöp Lajosnét, a Szociális Bizottság elnökét a tájékoztatóval
kapcsolatos véleményének ismertetésére.
Fülöp Lajosné: Elmondja, hogy egy alaposan kidolgozott tájékoztatóról van szó. A
tájékoztatót a szociális bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Kovács Gábor ismerteti, hogy a szociális feladatokról szóló beszámoló tárgyalása is feladata
a képviselő-testületnek. Ha az ebben a körben előforduló ügyeket csoportosítani szeretné,
akkor a beszámoló alapján, három kört lehetne alkotni, mindegyik körben elég jelentős
ügyszámmal. Ezek közül az egyik csoportba, a polgármester hatáskörébe sorolható ügyek
tartoznak. Közülük a legnagyobb számot a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíjra
beadott pályázatok elbírálása teszi ki.
A második halmazba a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek. A beszámolóban szereplő számadat
szerint a jegyző 181 ügyben hozott határozatot, a gyermekvédelmi ügyekkel együtt. Az ezek
nyomán kiutalt összeg az elmúlt évben 12.229.000 Ft volt.
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A harmadik halmaz a Szociális Bizottság hatásköre. A Bizottság az ügyek jelentős részét
tárgyalja. Az általuk megítélt összeg: 2.164.000 Ft.
Megköszöni a Szociális Bizottság, a Polgármesteri Hivatal szociális ügyekkel foglalkozó
munkatársa, Gál Lászlóné munkáját is.
Összességében elmondja, hogy az önkormányzat valamennyi, a szociális törvényben előírt
feladatának teljes körűen eleget tesz.
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a beszámolóhoz.
Ennek híján elfogadásra javasolja a testületnek.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2009. (III. 25.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális
törvény szerinti feladatok 2008. évi végrehajtásáról szóló
beszámolót elfogadja.

2.) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2008.(IV.24.)
rendelet módosítása
Előterjesztés: lsd. 2. sz. melléklet
3.) Lébény Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi Közfoglalkoztatási Terve
Előterjesztés: lsd. 3. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőnek, mint előterjesztőnek.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: Elmondja, hogy az előterjesztések alapjául szolgáló
előírások egy új programban vannak sűrítve. Az Út a munkához programban, ami új alapokra
helyezi a munkanélküli ellátásból kikerülők, a korábbi szociális segélyezettek ellátását.
Őket a továbbiakban két csoportra lehet osztani, aszerint, hogy a közfoglalkoztatásban rész
vesznek-e. Azt a csoportot, amely nem köteles a foglalkoztatásban részt venni, az
egészségkárosodottak, az 55 év felettiek és a 14 éven aluli gyermeket nevelők alkotják.
Az előterjesztett rendeletmódosítás is ezzel foglalkozik. A módosított szociális törvény
ugyanis együttműködési kötelezettséget ír elő az ellátás egyik formájában részesülőknek, a
törvény által megnevezett szervezettel, a családsegítő szolgálattal. Az előterjesztett
rendeletmódosítás a kapcsolattartó szervezet kijelölését, valamint a kapcsolattartás módját és
formáját tartalmazza.
A 3. napirendi pontként megjelelt közfoglalkoztatási terv tulajdonképpen az aktív korúak
ellátásában részesülők másik csoportjára, a munkaképes személyekre vonatkozik.
Foglakoztatásuk megoldása az önkormányzatok feladata lett, de ezen személyeknek is
kötelessége az illetékes Munkaügyi Központtal való együttműködés. A foglalkoztatottak 90
munkanapig kötelesek részt venni a közfoglalkoztatásban, erre az időre nem segély, hanem
munkabér jár nekik. Amennyiben a foglalkoztatásban nekik fel nem róható okból nem
vesznek részt, úgy a minimál nyugdíj összegének megfelelő ellátásra jogosultak. A
Közfoglalkoztatási Terv tehát az ő foglalkoztatásuk tervét tartalmazza. A terv elkészítése
szükséges ahhoz, hogy a program megvalósításához járó állami támogatás egészét le tudjuk
hívni.
A terv egyébként azt tartalmazza, hogy a közfoglalkoztatásban hány fő fog részt venni, őket
milyen munkakörökben, és milyen ütemezésben fognak dolgozni. Testület általi
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elfogadásának határideje az idei évben 2009. április 15-e. Az elfogadott tervet pedig 5 napon
belül meg kell küldeni a Magyar Államkincstár illetékes szervének.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy a 2. napirendi pontban szereplő, előterjesztett
rendelettervezetet fogadják el.
Kovács Gábor szavazást rendel el.
A képviselő-testület egyhangúlag, elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet, ezzel
megalkotta Lébény Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. (IV.1.) rendeletét a szociális
igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2008.(IV.24.) rendelet
kiegészítéséről Lsd.4. sz. melléklet
Kovács Gábor kéri a testületet, hogy Lébény Nagyközség 2009. évi Közfoglalkoztatás Tervét
határozatával fogadja el. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2009. (III. 25.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
Lébény Nagyközség Önkormányzat 2009. évi Közfoglalkoztatási
tervét jóváhagyólag elfogadja.
Felelős: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző.
Határidő:2009. március 30. (a terv megküldése az Államkincstár
felé)

4. ) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról
Előterjesztés lsd. 5. sz. melléklet
Kovács Gábor ismerteti, hogy a jegyző a beszámolóban feldolgozta és csoportosította
mindazokat a feladatokat, amelyeket a Polgármesteri Hivatal lát el, illetve azon
ügycsoportokat amelyekben határozatalkotási kötelezettsége van. A Hivatalnak átadott
államigazgatási ügyekben összesen 1462 döntés született. Emellett 130 esetben
önkormányzati hatósági ügyben is döntöttek.
Felkéri dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőt, hogy a hivatal személyi és tárgyi feltételeiről,
illetve a várható feladatokról szóló tájékozató megtételére, az írásban előterjesztett beszámoló
szóbeli kiegészítésére.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: megköszöni a lehetőséget, hogy tájékoztatathatja a testületet
a hivatal munkájáról. Úgy gondolja, egy önkormányzat ciklusban legalább egyszer
tájékoztatását kell adni a hivatali munkáról a testületnek,. A Polgármesteri Hivatal feladatait
két nagy csoportra osztja: az első csoportba az állam által átadott feladatok, államigazgatósági
hatósági feladatok. tartoznak, így a népesség nyilvántartás, a szociális és gyermekvédelmi
ügyek, különböző engedélyek kiadása, hatósági bizonyítványok kiállítása, szabálysértési,
birtokháborítási ügyek, építéshatósági ügyek. Ez a felsorolás azonban nem kimerítő.
1462 alaphatározatot hoztak ezekben az ügyekben, a döntések ellen nem fellebbeztek.
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A hivatalban ezenkívül nagy munkát jelent a különböző választások lebonyolítása, az utóbbi
években szinte minden évre jutott egy-egy valamilyen választás vagy népszavazás.
A hivatal tevékenységének másik nagy csoportját az önkormányzati feladatok alkotják. Ennek
legnagyobb részét a képviselő-testület munkájával kapcsolatos feladatok teszik ki, így a
különböző szakmai anyagok előkészítése a testület üléseire, valamint az ott született döntések
végrehajtása.
Önkormányzati hatósági ügy 130 db fordult elő az elmúlt évben, fellebbezés az ezekben
hozott döntések ellen sem érkezett.
A felsoroltakon kívül a hivatal feladata még az önkormányzat közszolgálati feladat ellátási
feltételeinek a megszervezése, az önkormányzati beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos
feladatok, a különböző pályázatok, illetve a közbeszerzések egy részének az előkészítése,
lebonyolítása.
A feladatokat a jegyzővel együtt 10 ügyintéző látja el. A jelenlegi feladatok ezzel a
létszámmal elláthatók, de ha plusz feladatok jelentkeznének, így például körjegyzőség
létrehozásával, akkor szükséges lenne a létszámbővítés.
Az idei évben nem számítanak nagyobb mennyiségű új feladatra, de a két nyertes pályázat,
valamint az Európai Parlamenti választások lebonyolítsa sok munkát ad hivatal dolgozóinak.
A létrehozásra kerülő közoktatási intézményfenntartói társulással ugyancsak járnak
pluszfeladatok, például a társulás munkamódszerének kialakítása, a kapcsolattartás kiépítése.
Örül annak, hogy jó a kapcsolat a hivatal és a képviselők között.
Emellett örömét fejezi ki amiatt is, hogy a hivatal dolgozói jó munkakörülmények között
dolgozhatnak.
Kovács Gábor megkérdezi a képviselőket, van-e valakinek kérdése, észrevétele a
beszámolóval kapcsolatban.
Kérdés, észrevétel híján kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2009. (III. 25.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

5.) A 2009. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztés lsd.6. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a közbeszerzési terv egy éves programterv, ami a jelen
pillanatban tervezhető önkormányzati közbeszerzéseket tartalmazza.
A terv tartalmazza egy sor önkormányzati út felújítását is. A tervet tartalmazó előterjesztéshez
egyéb kiegészítést tenni nem kíván. A benne foglalt pályázatokról majd a két ülés között
történt eseményekről szóló tájékozató részben fog szólni.
Megkérdezi a képviselőket, van e valakinek az előzetesen már kiküldött anyaghoz kérdése,
észrevétele.
Ennek hiányában kéri a testületet a terv elfogadására, egyetértésüket kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta
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Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2009. (III. 25.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint
állapítja meg:
Lébény Nagyközség Önkormányzata
2009. évi közbeszerzési terve

Időbeli ütemezés

A
közbeszerzés
tárgya és
mennyisége

II. Építési
beruházás

Sor kerül-e
vagy sor került
az eljárás
szerződés
e az adott
Tervezett megindításának, teljesítésének közbeszerzéssel
Irányadó
illetve a
várható
CPV kód
eljárási
összefüggésben
eljárásrend
közbeszerzés
időpontja
típus
előzetes
megvalósításának
vagy a
összesített
tervezett
szerződés
tájékoztató
időpontja
időtartama közzétételére
.

Általános
2009. második
2010.
45214100-1 egyszerű (új
nyílt
félév
december 31.
tv. szerinti)
Egészségügyi
Általános
2009. második
2009.
kombinát
45215100-8 egyszerű (új
nyílt
félév
december 31.
felújítása
tv. szerinti)
Egyszerű
Önkormányzati
2009. március 312009.
45233142-6 (régi tv. meghívásos
közutak javítása
ig
december 31.
szerinti)
Óvodaépítés

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos, 2009. december 31-ig.
6.) Lébény - Bezi Közoktatási Társulás Társulási Megállapodásának elfogadása.
Előterjesztés: lsd. 7. sz. melléklet
Kovács Gábor felkéri Sárvári Istvánt, a Lébényi Általános Iskola Óvoda és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény Igazgatóját, aki egyben az Oktatási és Kulturális Bizottság
elnöke, az előterjesztés rövid ismertetésre.
Sárvári István: Elmondja, hogy az utolsó lépés a Lébény–Bezi közti iskolatársulás
létrehozásának ügyében a testületi határozatba foglalt szándéknyilatkozat meghozatala volt.
Most az intézményfenntartói társulás, amennyiben arra a testület áldását adja, aláírásra
kerülne.
Hozzáteszi, Bezinek mindenképp társulnia kell, hiszen csak alsó tagozatot működtet, és
önállóan csak olyan iskola működhet a hatályos jogszabályok szerint, ahol mind a 8 évfolyam
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nem
nem

nem

megvan. Beziben az alsó tagozatot a társulás létrejötte esetén is szeretnék megtartani, hiszen
egy kis településnek nagyon fontos megtartó erő a saját iskola. A jelenlegi megállapodással
közös intézmény jönne létre, a Bezi iskola Lébény tagintézménye lenne. Helyben
megmaradna a 20 fővel működő óvoda és a 15 fővel működő alsó tagozat.
A társulás keretein belül a Bezi felsősök is járhatnának Lébénybe, tartottak is egy szakmai
nyílt napot számukra, ahol megnézhették iskolát. A felső tagozatosok jelenleg Enesére járnak.
Megjegyzi, hogy Bezi két iskolatársulást bontott fel a jelenlegi létrehozásához: az alsó
tagozatra Fehértóval, a felső tagozatra pedig Enesével voltak társulásban. Az ilyen
társulásokat egyébként az új tanévet megelőző év december 31-éig lehet felmondani, és az új
társulás már szeptember 1-től működhet.
Lébény oldaláról nézve is előnyös társulni, hiszen többlet normatíva illeti meg utána a
fenntartó önkormányzatokat. Ez az oktatásra fordítható pluszforrás mindenképpen előnyös.
A létrejövő új intézménynevével kapcsolatban elmondja, azért ilyen hosszú, mert abban
minden tevékenységet meg kell jelölni, amit folytat. A rövid neve Lébényi Közoktatási
Központ lenne.
Megköszöni dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőnek a társulási megállapodás elkészítését.
Hozzáteszi még, hogy szakmailag is mindkét település jól jár a társulás létrehozásával.
Ismerteti ezentúl, hogy az Oktatási Bizottság a délután 5 órakor tartott ülésén a megállapodás
tervezetet részletesen megtárgyalta és az elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.
Kovács Gábor megkérdezi, hogy van-e a képviselőknek az elhangzottakhoz valamilyen
kérdése.
Kérdés nem volt. A polgármester szavazást rendelt el.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2009. (III. 25.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Lébény – Bezi Közoktatási Társulás Társulási Megállapodását az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
társulási megállapodást az önkormányzat nevében aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2009. március 31.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta elmondja, örül, hogy a testület kedvezően döntött. Ez még
csak az első lépés a társulás létrehozásában, rövidesen át kell dolgozni ugyanis az intézmény
Alapító Okiratával együtt annak valamennyi okiratát.
7.) Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztés lsd. 8. sz. melléklet
Kovács Gábor röviden ismerteti az utolsó testületi ülés óta eltelt eseményeket:
Február 26-án a mosonmagyaróvári és a győri ÁNTSZ szakemberei jártak itt Lébényben és a
rendelő felújítás, valamint az óvodaépítés kapcsán szükséges átszervezések feltételeiről
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tárgyaltak, végeztek területbejárást. Az átszervezésekre természetesen a legkevesebb
ráfordítással járó megoldást keresik.
Március 1-jén a TÖOSZ ülésén volt Beleden.
Ugyanezen a napon, Csornán a Megyei Területfejlesztési Bizottság ülésén is képviselve volt
az önkormányzat.
Szintén ez nap délutánján Hegyeshalomban az átalakított orvosi rendelőt, valamint az óvoda
egyik részéből leválasztott új bölcsődét tekintette meg. A látogatás sok tanulsággal járt és
annak a példája volt, hogy egy falu is tud önállóan bölcsődét működtetni.
Március 2-án kiírásra kerültek a NYDOP keretén belül az idei évi utak, közterületek
felújítására a pályázatok.
Ugyanez nap este a Sportegyesület taggyűlésén vett részt. Ezúton tájékoztatja a testületet,
hogy a sportpálya területén a kárelhárítási munkák megkezdődtek.
Március 6-án érdekes programon vehettek rész a képviselő testület tagjai. Megtörtént a
,,visszavágó” és egy barátságos focimeccset játszottak a mosonszentmiklósi képviselőtestülettel, a meccs lébényi győzelemmel zárult. Kiemelendőnek tarja ezt a kezdeményezést a
két település között, hiszen így alkalom adódik a két testület tagjainak a találkozásra, kötetlen
beszélgetésre.
Március 7-én Dömsödi József képviselő úrral együtt megtekintették az úgynevezett Erzsébet
ligetet, amelyről elmondja, hogy ott az emlékhely még létezik, de a környéke elhagyatott,
csak egy használaton kívüli kerekes kút található ott.
Március 9-én hétfőn Sipos Tibor, a helyi természetvédelmi őr, és Kovács Ildikó
művelődésszervező elkészítették a turistaút rendbehozatalára beadott pályázatot, amelynek
keretén belül 1 millió Ft-ra lehet pályázni. Kedvező elbírálás esetén tovább folytatódhatna a
piros turistaútvonal, amely mentén tanösvényt szeretnének kialakítani a jellegzetes növény és
állatvilágot bemutató oktatótáblákkal.
Szintén aznap délután 5 órakor az El Camino Magyarország Egyesület 3 képviselője járt
Lébényben, akik Szent Jakab napjára zarándoklatot szerveznek Budapest- Lébény között. A
zarándoklatuk egy hétig tartana és a célállomás lenne Lébény. Az esemény a templomra épít,
és alkalmas lehet arra, hogy Lébény az országos híradásokban is szerepeljen. Ezzel
kapcsolatos további információt a Lébény újságban találnak majd az érdeklődők. Egyúttal kér
mindenkit, hogy lehetősége szerint támogassa a rendezvényt, hiszen ezáltal Lébény tágabb
körben is ismertté válhat. Szeretnék, ha a kézműves foglalkozások képviselőin vagy az
énekkarokon keresztül többségében Lébény mutatkozna be. Kéri, hogy aki ötletével vagy
egyéb módon segítené a rendezvényt, az keresse őt, Wandraschek Ferencet vagy Kovács
Ildikót.
Aznap volt LEDADER ülés is Kimlén, ahol szintén részt vett.
Március 10-én Sopronban a VÁTI-nál, a pályázatok lebonyolításában közreműködő
szervezetnél járt, mert az óvodapályázat részletein kellet még finomítani. Június 16-ig a VÁTI
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rendelkezésére kell, hogy álljon minden, az óvodapályázattal kapcsolatos háttéranyag, amely
a pályázat második körben történő elbírálásához szükséges.
Március 11-én Pannonhalmán, Várszegi Asztrik főapát úrral volt egy előre megbeszélt
találkozója. Ajándékként átadta neki a Lébény könyve egy dedikált példányát. Az Apát Úr
ígéretet tett, hogy segít lobbizni a templom felújításában, valamint a Szent Jakab napi
rendezvényt is támogatja, segítséget nyújt ahhoz. A bencések egyébként már felajánlották,
hogy szálláshelyet biztosítanak a zarándokoknak Győrben, a bencés kollégiumban.
Március 16-án a Győri Vásár vezetői jártak nála, akik május 1-ére és 2-ára egy törpevásárt
szeretnének szervezni a lébényi sportpályára, mintegy a győri Vásár promóciójaként. Ezért
cserébe állnák a szombati előadóművész, valamint a látványszínpad árát. Az igazgatójuk
emellett megígérte, hogy a Szent Jakab napra néhány faházat rendelkezésre bocsát.
Március 18-án a LEADER Egyesület egy képviselője tartott fogadóórát Lébényben.
Ő ezalatt a Mosonmagyaróvár Kistérségi Társulás ülésén vett részt.
Ugyanez nap délután 5 órakor pedig Papp József, országgyűlési képviselő tartott a
válságkezeléssel kapcsolatos előadást a helybelieknek.
Március 20-án lezárult a bankok versenyeztetése az önkormányzat számlavezetése kapcsán, a
beérkezett ajánlatok feldolgozása folyamatban van, azokról a testület a soron következő
ülésen kap tájékoztatást.
A mai napon az orvosi rendelő pályázat támogatási szerződését írhatta alá, melynek nyomán
40 millió Ft támogatási összeg lesz lehívható. A szerződés ünnepélyes átadására egyébként
április 9-én, Zalaszentgróton kerül sor, az egészségügyi miniszter adja át, egy ünnepség
keretében. Ha ez megtörténik, akkor kezdődhet meg a megvalósulási, kivitelezési tervek
készítése. Ezt követően a kivitelező kiválasztására kerül sor a közbeszerzés szabályai szerint,
versenyeztetés útján. A kivitelezési munkáltok nyáron meg is kezdődhetnének. Természetesen
a munkálatok közben is meg kell oldani a lakosság egészségügyi ellátását, a két körzeti orvos
egyetértésével keresik azt a helyiséget, ami átmeneti rendelőként funkcionálhat. Nehezebb
feladat lesz a fogászat ideiglenes áttelepítése, hiszen az apparátusa, felszerelése nagyon
nehezen mozgatható. A fogorvosnő számára talán az lenne a legjobb megoldás, ha valamelyik
környező település rendelőjébe költözhetne át addig. Ha ez nem sikerül, akkor mégis a
faluban kell neki helyet keresni, a szigorú követelményeknek megfelelő rendelő kialakítása
azonban nem kevés pénzbe kerül. Ígéretet tesz, hogy amint végleges döntés születik, arról
tájékozatják a lakosságot, akár külön tájékoztató kiadvány formájában is.
Említést tesz még arról, hogy az óvoda tervezőjének kiválasztása is megtörtént közbeszerzési
eljárás keretében. A kiválasztott cég már dolgozik a terveken. Az elvi, eszmei terveket kell
előbb elkészíteni, majd azt követően lehet lehívni a rendelkezésre álló pénzt. Az idei óvodai
évet az építkezés még nem fogja érinteni. Optimális esetben ősszel kezdődhetnének meg a
jelentős kültéri építési munkák. Az engedélyezési terv jóváhagyása, illetve a kivitelezési terv
elkészítése még előttünk van.
Még egy jó hírről számol be: a Közösségi Ház felújítására benyújtott pályázat az első körös
bírálat során megközelítőleg 40-41 millió Ft-os támogatást nyert. Reméli, hogy a pályázat a 2.
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körben is sikeres lesz, és hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben is lesz forrás, amit le lehet
hívni.
Kéri, a testülete, hogy a beszámolóját fogadják el.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2009. (III. 25.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testület a
polgármester két ülés között történt legfontosabb eseményekről
szóló tájékoztatóját elfogadja.
8.) Egyéb döntést igénylő ügyek
a) Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által benyújtandó
pályázat pályázati önrész biztosítása
Előterjesztés: lsd. 9. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a témát már a délután tartott Oktatási Bizottsági ülésen is
tárgyalták. Az iskola is keresi, hogy hogyan juthatna plusz forrásokhoz. Talált is egy ilyen
pályázatot. Felkéri Sárvári Istvánt, hogy ismertesse ennek lényegét.
Sárvári István elmondja, hogy a pályázatot az Önkormányzati Minisztérium hirdette meg.
Ennek keretében közösségi buszok beszerzésére is lehetett volna pályázni, amit azonban csak
társulás tehet meg, Lébény közoktatási társulása viszont csak július 1-jétől működik.
Az elbírálás során előnyben részesítik az elemi infrastrukturális fejlesztéseket. A kisiskola
vizesblokkjának felújítására szeretnének pályázni, és egy olyan új vizesblokkot kialakítani,
ahova a két tanteremből és az előtérből is be lehet jutni. Ha a nyert pénzből még marad, akkor
magának az épületnek a felújítására is költenének. Az elnyerhető összeg maximum 20 millió
Ft, ehhez 20% önrészt kell biztosítani. A beadás feltétele, hogy a képviselő-testület
határozatban nyilatkozzon: kedvező elbírálás esetén az önrész összegét rendelkezésre
bocsátja.
Kéri a képviselőket, hogy a határozattervezetet fogadják el és az iskola, pontosabban az azt
fenntartó önkormányzat indulhasson a pályázaton.
Kovács Gábor megkérdezi, van-e valakinek kérdése az elhangzottakhoz.
Kérdés nem volt. Kéri a képviselőket, hogy a határozattervezetet fogadják el.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2009. (III. 25.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése,
valamint közösségi buszok beszerzése támogatására a
8/2009.(II.26.) ÖM rendelettel kiírt pályázat saját forrását, az
igénylésre kerülő támogatás 20%-ában, de maximum 4.000.000,Ft összegben, az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
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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.

b) A Mosonmagyaróvári Önkormányzati Tűzoltóság támogatása
Előterjesztés lsd. 10. sz. melléklet
Kovács Gábor a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Tűzoltóság kérését tolmácsolja a
testületnek, akik a Szent Flórián napi rendezvényükhöz kérnek anyagi támogatást. Az
előterjesztést mindenképpen támogatásra javasolja, hiszen ők is többször segítettek már a
lébényieknek és bizonyára a jövőben is fognak. Emellett figyelembe kell venni azt is, hogy a
tűzoltóság állományában sok lébényi lakos is szolgál.
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése ehhez. Kérdés híján szavazást rendel. el.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2009. (III. 25.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Mosonmagyaróvári Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére a
2009. május 7-i Szent Flórián napi rendezvényük támogatására
80.000 Ft összegű működési célú támogatást nyújt.
Felelős: polgármester
Határidő: 2009. április 6.
Kovács Gábor még egy technikai dologra szeretné felhívni a figyelmet. Az éves
munkatervben az áprilisi ülés időpontjaként április 30-át jelölték meg, többen jelezték
azonban, hogy azon a napon már elkezdődnek a középiskolai ballagási ünnepségek, ami
sokukat érintheti. Ezért javasolja, hogy az ülést 1 héttel korábban, április 23-án tartsák.
Megkérdezi a képviselőket, hogy egyéb kérdésük, észrevételük van-e.
Wandraschek Ferenc az alábbi észrevételeket teszi:
Elmondja, hogy örömmel látta a nagyméretű zászlót az ülésen. Elmondja továbbá, hogy helyi
vállalkozók keresték meg, akik kifogásolják, túl magasnak tartják az építményadó
négyzetméterenkénti összegét.
Javaslatot tesz, hogy mivel jelenleg félszáraz, félnedves állapotban vannak a külterületi utak,
most kellene megkezdeni a gréderezést, illetve szilárd anyagot kellene szerezni az utak
feltöltéséhez.
Felhívja a figyelmet, hogy oda kellene figyelni arra, hogy a különböző pályázatok kivitelezése
során a helyi vállalkozók segítésére, arra, hogy a generálkivitelező vegye igénybe őket is a
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munkálatokhoz. Ezzel kapcsolatban megkérdezi, nem lehetne-e az önkormányzat
generálkivitelező, és ha nem, miért nem.
Megkérdezi, hogy az utak csapadékvíz-elvezetésével kapcsolatos civil kezdeményezést az
önkormányzat tudná-e segíteni. Az lenne ugyanis az ötlete, hogy esős időben meg kellene
jelölni, honnan nem folyik le az utakról a víz, és ott, száraz időben, kiszélesíteni az árkokat. A
környező települések közül Tárnokréti, Rábcakapi támogatná a kezdeményezést, arra kéri az
önkormányzatot, vegye fel a kapcsolatot a többi környező település, például
Mosonszentmiklós polgármesterével, hogy segítsenek ők is. Véleménye szerint a Közútkezelő
is támogatja ezt, írásos megkereséssel élt feléjük.
A fogorvosi rendelő ideiglenes helyével kapcsolatban is lenne egy javaslata: helyezzék át a
Tornacsarnok mögötti épületbe, mert az egyszerűen és könnyen megtalálható.
Kovács Gábor megkérdezi, hogy van-e valakinek még kérdése, mert a kérdésekre együtt
szeretne válaszolni.
Czigány István: a lakosság kérését tolmácsolva megkérdezi, hogy áll a kertészeti beruházás.
Bujtás László: A Lébényi Pálos Rendház épületéről érdeklődik: helyi védettség alá van-e
helyezve. Amennyiben igen, úgy van-e az önkormányzatnak valamilyen ráhatása az épület
állapotára és mi ennek a jogi háttere.
Kovács Gábor: a legutolsó kérdésre válaszolva: az épület jelenleg is védett, a Helyi
Örökségvédelmi Hivatal regisztrálta be. A védelem azonban csak annyit ér, hogy a Hivatal
felszólíthatja a tulajdonosokat az épület állapotának helyreállítására. Ígértet tesz, hogy
megpróbál további háttér információkat szerezni a tulajdonosok terveiről.
A kertészettel kapcsolatban elmondta, hogy a holland befektetőket is rosszul érintette a
válság, az utóbbi időben nem jelentkeztek. Ő a Vízügyi Hatóságnál is kérte, hogy támogassák
a beruházást, hiszen 50-100 embernek jelenthetne munkát. Azóta újabb információt nem
kapott, de elképzelhető, hogy a jelenlegi tulajdonos képviselője új befektetőt keres.
Wandraschek Ferenc képviselő úr kérdéseire válaszolva elmondja, hogy a fogászat ideiglenes
elhelyezésével kapcsolatban nem az a baj, hogy nincs hely, hanem az, hogy nincs olyan hely,
amelyet kis ráfordítással ideiglenesen alkalmassá lehetne tenni fogászati rendelőnek. A
sportcsarnok mögötti volt szolgálati lakás sem ilyen. Ő a klubszobaként használt helyiség
ideiglenes átalakítását javasolja, de ez is extra kiadással járna. De megköszöni a javaslatot, és
megfontolják azt.
Az utak csapadékvíz elvezetésével kapcsolatban elmondja, hogy amire az önkormányzatnak
jogköre volt, azt igyekezett megtenni eddig is, elvégezték azokat a javításokat, amit lehetett.
A Tárnokréti és a Mosonszentmiklósra vezető út azonban az Állami Közútkezelő Kht.
kezelésben van, és ha az általunk végzett javítgatásoknak bármilyen nem kívánt
következménye lenne, azért az önkormányzatot tennék felelőssé, hiszen ezekhez az utakhoz
hozzányúlni az önkormányzatnak nincsen jogköre. Egy ilyen javítást esetleg úgy tudna
elképzelni, ha a Közútkezelő ahhoz írásban hozzájárul, de véleménye szerint a feladatot nem
szabad átvenni, mert baj származhat belőle.
A beruházásokba a helyi vállalkozók bevonásáról elmondja: ő nem juttathatja előnyhöz a
közbeszerzés során a helyi vállalkozókat, hiszen az jogellenes lenne. De természetesen a
törvény adta keretek között mindent megtesz a helyi vállalkozások támogatásáért.
További pontként tájékoztat, hogy a földutak gréderezése holnap indul, a munkálatok már elő
vannak készítve. Azt persze nem látják előre, meddig tudják végezni a munkát az időjárási
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viszonyok miatt. Ahhoz azonban, hogy az utak jó állapodnak maradjanak, az is kellene, hogy
a gazdák ne tapossák szét azokat. Ahogy régen is, most is figyeljenek oda, hogy csak a fagyott
vagy száraz talajra menjenek rá nehéz gépekkel. Kéri, hogy ha lehetséges, Wandraschek
képviselő úr is továbbítsa kérését a gazdák felé.
Az adókkal kapcsolatban azt a választ adja, hogy a panaszokat megérti, de az adómódosítások
hatálybalépésével nemcsak adóemelés, hanem pozitív változások is történtek, hiszen rengeteg
kisvállalkozó mentesült az adófizetési kötelezettség alól. Természetesen minden változással
van, aki jól jár és van, aki nem, olyan általában nem lehetséges, hogy a változás mindenkit
kedvezően érintsen. Azt pedig meg kell érteni, hogy az önkormányzat nem mondhat le az
adóztatásról, mert az képezi bevételi forrásainak nagy részért és szükséges ahhoz, hogy
fejlődni tudjon. Másrészt megjegyzi, hogy a testület teljes egyetértésben volt akkor, amikor az
adómódosítást megszavazta. Úgy gondolja, inkább a kis cégeket kell segíteni, a változás is ez
irányba mutat. Az önkormányzat állami forrásai pedig egyre szűkülnek, ezért egyre inkább
szüksége van az adóbevételre, Kéri, hogy mindenki ennek tudatában fizesse be adóját. Meg is
kéri a képviselő urat, hogy ezt továbbítsa az őt felkereső lakosoknak.
Még egy kérdés maradt hátra: az önkormányzat nem lehet generálkivitelező. Elméletben
akkor lehetne, ha alakítana egy Kft-t, de gyakorlatban így sem, hiszen egy ilyen beruházás
lebonyolítójának jelentős referenciákkal és pénzügyi hátérrel kell rendelkeznie, emellett meg
kellene felelni a közbeszerzési törvény azon előírásainak is, amely a saját cég által végzett
beruházásokat szabályozza. A referenciák között előírás az is, hogy a vállalkozó korábban
épített már óvodát. Ez tehát jogilag sem lehetséges, és az önkormányzat egyébként sem tudná
felvállalni.
Még egy képviselői kérdés érkezett:
Czigány István: azt kérdezi, hogy a templom és az új plébánia körüli járdát nem lehetne-e a
közeljövőben felújítani, hiszen nagy gödrök vannak benne, és félő, hogy az esti misékről
hazafelé tartó idős embereket esetleg baleset éri.
Kovács Gábor elmondja, hogy az említett járdafelújítás szerepel az önkormányzat ez évre
tervezett útjavításai között.
Több tárgy és észrevétel nem lévén a polgármester az ülést 19:45 perckor bezárta.

K.m.f.

Kovács Gábor
polgármester

dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta
jegyző

Nátz Zsolt
jegyzőkönyv-hitelesítő

Wandraschek Ferenc
jegyzőkönyv-hitelesítő
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