Jegyzőkönyv
Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 28-án, a
községházán tartott üléséről.

Jelen vannak:
Kovács Gábor polgármester
Kiszeli Lajos alpolgármester
Bujtás László képviselő
Dömsödi József képviselő
Fülöp Lajosné képviselő
Pálinger Béla képviselő
Rum János képviselő
ifj. Sárvári István képviselő
Wandraschek Ferenc képviselő
Hiányoznak:
Czigány István képviselő
Nátz Zsolt képviselő
Sólyom Gábor képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
Meghívottak:
Virághné Horváth Zsuzsanna védőnő
dr. Csokán Csaba rendőrkapitány
Bély Ferenc r. alezredes
Horváth László r. t. tzls.
Bogár Zsolt r. tőrm.
Kovács Gábor: Köszönti a képviselő-testület ülésén megjelent képviselőket, a meghívott
védőnőt, és a rendőrség képviselőit. Megállapítja, hogy a képviselők közül hárman
hiányoznak, ők telefonon előre jelezték akadályoztatásukat, illetve megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, és az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére Fülöp Lajosné és
Dömsödi József képviselőket kéri fel.
A meghívóban közölt napirendi pontokhoz nem kíván kiegészítést tenni, de jelzi, hogy az
egyéb döntést igénylő ügyek között néhány új ügy is szerepel majd, ezek közül a KeletHanság Kapuja Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulás Alapító Okiratának módosítása, a
Pozsonyeperjessel való testvérkapcsolati együttműködés témakörében, valamint a TEUT és
CÉDE pályázatokkal kapcsolatban kell döntést hozni, a többi téma inkább tájékoztató jellegű.
Megkérdezi a képviselőket, kíván-e valaki ezen a napirenden változtatni. Amennyiben nem,
úgy kéri, hogy a napirendet, valamint a jegyzőkönyv-vezetők személyére tett javaslatot
fogadják el, egyetértésüket kézfeltartással jelezzék.
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A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2009. (V. 28.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009.
április 23-i ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.)
Beszámoló a védőnői tevékenységről.
Előterjesztő: Virághné Horváth Zsuzsanna védőnő
2.)
Rendőrség beszámolója az igazgatási területünkön végzett
munkájáról, valamint általános tájékoztatás az egyéb
tevékenységéről.
Előterjesztő: Béli Ferenc r. alezredes, osztályvezető
3.)
Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek
alapító okiratainak módosítása.
Előterjesztő: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
4.)
Körjegyzőség alakításának lehetősége, szándéknyilatkozat.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
5.)
Közérdekű kötelezettség-vállalási célok kiegészítése.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
6.)
Közbeszerzési Szabályzat módosítása.
Előterjesztő: Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
7.)

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

8.)

Egyéb döntést igénylő ügye

Jegyzőkönyv-hitelesítők: Dömsödi József és Fülöp Lajosné
képviselők.
1. ) Beszámoló a védőnői tevékenységről
Előterjesztés: lsd. 1. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a tevékenységgel kapcsolatban részletes beszámoló anyag áll
a képviselők rendelkezésére. Megkéri Virághné Horváth Zsuzsanna védőnőt, hogy elsősorban
a lakosság tájékoztatására, mondjon pár szót az elmúlt egy év munkájáról. Hozzáteszi, hogy a
lakosságtól az a visszajelzés érkezett, hogy nagyon elégedettek a munkájával. Néhány a
születéseket érintő számadatot ismertet, amelyeket a védőnő beszámolója is tartalmaz.
Munkájának 4 fő területe van: a családlátogatás, a tanácsadás, a háziorvosokkal együtt történő
tanácsadás, valamint az oktatási-nevelési intézményekben végzett munka. Családlátogatásra
466 esetben, gyerekágyas látogatásra pedig 128 esetben került sor az elmúlt évben. Kiemeli,
hogy a 2009. évben eddig 17 baba született, de idén összesen 37 új kis lakóval gyarapodhat a
település. Megkérdezi Virághné Horváth Zsuzsannát, hogy kíván-e szóban kiegészítést tenni.
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Virághné Horváth Zsuzsanna: módosítja a polgármester által elmondott számadatokat. A
beszámoló készítése óta kiderült, hogy 39 gyermek születése várható ebben az évben.
Elmondja, hogy már azok a kismamák is jelentkeznek, akik a következő évre várnak
gyermeket.
Kovács Gábor megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése a védőnőhöz a beszámolóval
kapcsolatban. Kérdés nem volt.
Kovács Gábor megköszöni Virágné Horváth Zsuzsanna elmúlt időszakban végzett munkáját,
és a lakosság nevében is azt kívánja neki, hogy azt továbbra is ilyen kitartóan és szívvel
lélekkel végezze.
Kéri, hogy a beszámolót az előterjesztés szerint fogadják el. Aki egyetért, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2009. (V. 28.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete a
védőnői tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.
2.) Rendőrség beszámolója az igazgatási területünkön végzett munkájáról, valamint
általános tájékoztatás az egyéb tevékenységéről
Előterjesztés: lsd. 2. sz. melléklet
Kovács Gábor felkéri a rendőrség képviselőit beszámolójuk megtartására. Előzetesen
elmondja, hogy a rendőrség minden évben, egy nyár eleji időpontban beszámol a testület előtt
az elmúlt évi tevékenységéről. Hozzáteszi, hogy a testület tagjai kaptak a rendőrségtől egy
több oldalas írásbeli tájékoztató anyagot, statisztikai mutatókkal is ellátva. Kéri, hogy ebből a
lakosság részére fontos, közérdekű információkat emeljék ki.
Dr. Csokán Csaba: Köszönti a jelenlévőket. Elmondja, hogy az írásos tájékoztatóból egy-két
hangsúlyos részre szeretne kitérni. Megemlíti azt a változást, ami 2008 januárjában történt a
rendőrség életében. Magyarország teljes jogú schengeni taggá válásával ugyanis megszűntek
a határok, a határőrségi állomány pedig integrálódott a rendőrségi állományba, ami
nagymértékű létszámbővítést eredményezett. Előfordulhat, hogy a helyi körzeti megbízottak
különféle szolgálatok látnak el, akciócsoportokban vesznek részt, és nem mindig a település
területén teljesítnek szolgálatot. Az itteni állomány létszáma két fővel bővült, de ez visszaáll
az eredeti három főre, akik kipróbált, nagyon jó helyi személyismerettel és szakmai
készségekkel rendelkező munkatársak.
A beszámolóból kiemeli még, nagyon örvendetes, hogy a bűncselekményszám tekintetében
lényeges csökkenés következett be 2007. évhez képest, azok száma 59-ről 40-re csökkent
ugyanis. Elmondja azt is, hogy a szolgálati feladatoktól függően néha több, néha kevesebb
rendőr tartózkodik Lébény illetékességi területén.
A közlekedési morál véleménye szerint jónak mondható a településen, annak ellenére, hogy
az autópálya mellett helyezkedik el, és hogy a településen több átmenő út is van. Megkönnyíti
viszont a rendőrség dolgát, hogy a közösség zár, azaz általában jelzi a rendőröknek, ha
idegeneket lát a faluban. Felhívja a lakosság figyelmét, hogy figyeljenek az idegenekre, akik
különféle trükkökkel igyekeznek az egyedül élőkhöz bejutni.
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A bírságolási gyakorlatról elmondja, hogy az elmúlt évben 660 ezer Ft összegű helyszíni
bírságot szabtak ki. A közlekedési szabálysértések száma pedig 112-ről 72-re csökkent.
Örvendetesnek tartja, hogy a településen a közrend, közbiztonság jónak mondható.
Megköszöni a képviselő-testületnek, hogy az elmúlt évben is segítették az itt dolgozó
kollégáit, és egy új munkaeszközt, egy új digitális fényképezőgépet vásároltak a részükre.
Végezetül kéri a testületet, hogy a beszámolójukat fogadják el, munkájukat pedig az
eddigiekhez hasonlóan, továbbra is segítsék.
Kovács Gábor megkérdezi a képviselőket, van-e valakinek kérdése a rendőrkapitány úrhoz.
Wandraschek Ferenc: Elmondja, hogy több lakossági bejelentés érkezett falopásokról és
megkérdezi, mi a teendő akkor, ha valakit falopás közben tetten érnek, tudnának–e erről a
kérdésről a rendőrség képviselői egy tájékoztatót tartani a lakosság számára.
Dr. Csokán Csaba: Válaszában elmondja, természetesen szívesen tartanak tájékoztatót,
illetve tájékoztatásul elmondja, hogy ilyen esetben az állampolgárok elfoghatják az elkövetőt
a rendőrség egyidejű értesítése mellet, és visszatarthatják a hatóság megérkezéséig.
Megkérdezi, működik-e polgárőrség a településen.
Wandraschek Ferenc: Válaszul elmondja, hogy igen, de véleménye szerint nem kellő
intenzitással.
Dr. Csokán Csaba: Megjegyzi, a rendőrség számára is nagyon fontos, hogy a helyi
polgárőrségek, ne csak formálisan, hanem tartalmilag is működjenek. A rendőrség számára
információkat továbbíthatnak, illetve közös járőrszolgálat szervezésére is sor kerülhet.
Elmondja, hogy a Megyei Polgárőr Szövetség elnökével arra készülnek, hogy megbeszélésre
hívják össze az illetékességi területükön működő polgárőr egyesületek vezetőit, ez talán
segítené a most még nem kellő hatékonysággal működő egyesületek munkáját is.
Wandraschek Ferenc: Megköszöni a kapitány úr válaszát.
Bély Ferenc: Ő is elmondja, hogy amennyiben a helyi polgárőröknek bármilyen segítségre
van szükségük, ők azt szívesen megadják, hiszen az, hogy hatékonyabban dolgozzanak
együtt, a rendőrségnek is érdeke.
Kovács Gábor örömét fejezi ki amiatt, hogy a balesetek száma csökkent. A bűncselekményi
kategóriába tartozó ittas járművezetések száma úgyszintén csökkent a településen, a
szabálysértési kategóriába tartozóé viszont nőtt, bár ez bizonyára a nemrégiben hatályba lépett
jogszabályváltozásnak is köszönhető. Azt viszont szintén örvendetesnek tartja, hogy a
közrendvédelmi szabálysértések száma negyedére esett vissza az elmúlt évet megelőző évhez
viszonyítva.
Dr. Csokán Csaba: Az ittas járművezetés témakörével kapcsolatban elmondja, hogy az
objektív felelősségről szóló, tavaly májusban hatályba lépett jogszabály hét szabálysértésnél
vezeti be az objektív felelősséget, és ezen szabálysértésekhez komoly szankciókat fűz. A
jogosítvány visszaszerzése, illetve a kiszabható közigazgatási bírság pedig jelentős összegek.
Ismerteti, hogy az Európai Unió is komoly követelményeket támaszt Magyarországgal
szemben a közlekedési balesetek csökkentése terén, a baleseti statisztika javult is az elmúlt
évben. Ahhoz, hogy ez a tendencia folytatódjon, az kell, hogy a lakosság is közreműködjön.
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Kovács Gábor: elmondja, hogy az önkormányzat közlekedési táblák kihelyezésével
igyekszik védeni a lakosság biztonságát, valamint az önkormányzati utak állapotát is.
Megtiltották például, hogy kamionokkal közterületen parkoljanak. A kihelyezett tábláknak
azonban sajnos nem mindig van foganatja, például egy múlt heti utcagyűlésen is kifogásolták,
hogy nem mindenki veszi figyelembe település egyik utcájába kihelyezett egyirányú utca
jelzést. A bevezetett szabályozás foganatosításához is szeretne a rendőrségtől segítséget kérni.
Dr. Csokán Csaba: megkérdezi, van-e az önkormányzatnak behajtást korlátozó rendelete.
Kovács Gábor válaszában elmondja, hogy rendeletben szabályozták a kérdést, amelynek
elfogadása során kikérték a körzeti megbízottak szakmai véleményét is. A tranzitutakon,
illetve a nem az önkormányzat kezelésében lévő utakon természetesen nem vezettek be
korlátozást.
Ezen felül tájékoztat, hogy a lakosság felől többször érkezett az önkormányzat felé olyan
jelzés, hogy a rendőrökkel mostanában nagyon ritkán találkoznak. Megjegyzi, hogy ő ugyan
rendszeresen tart megbeszéléseket a helyi rendőrökkel mind az önkormányzatot, mind a
rendőrséget érintő ügyekben, de nagyon fontos lenne, hogy a lakosság számára is meglegyen
az a tudat, hogy a rendőrök itt vannak.
Dr. Csokán Csaba: Köszöni a polgármesternek ezt a nagyon fontos jelzést. Elmondja, annak,
hogy a lakosság ezt érzi, bizonyára az lehet az oka, hogy a helyi rendőrök máshol is látnak el
feladatokat, amelyhez kénytelenek átcsoportosításokat végrehajtani. Szeretné ő is, ha ezek az
elvonó tényezők nem állandósulnának, mindent meg is tesznek annak érdekében a
szolgálatvezénylés terén, hogy a helyi rendőr valóban helyben maradhasson, növelve ezzel a
lakosság biztonságérzetét.
Kovács Gábor elmondja, hogy kialakult egy gyakorlat a településen nyaranta működő diszkó
kapcsán, reméli, ez a jövőben is így marad, azaz a rendőrség jelen lesz ezeken a napokon a
településen. Véleménye szerint a rendőrség eddigi munkájának is köszönhető, hogy a helyi
diszkó mentes maradt a drogoktól, és a szülők bátran engedik el a gyerekeiket ide.
Bély Ferenc: elmondja, hogy amint felmerült ez az igény és a kollégák jelezték feléjük,
mindig igyekeztek úgy szervezni a szolgálatot, hogy a rendőrök itt legyenek, ezt a jövőben is
így fogják tenni, hiszen ők is átlátják a probléma fontosságát.
Azzal kapcsolatban, hogy gyakrabban szeretnék látni a kollégákat Lébényben, ha a
polgárőrség megalakul a faluban, akkor egy rendőr egy polgárőrrel együtt is tudna szolgálatot
ellátni, így úgymond megsokszorozhatnák önmagukat.
Kovács Gábor megkérdezi a képviselőket, van-e kérdésük. Amennyiben nincs, úgy javasolja,
hogy fogadják el a rendőrség beszámolóját és egyben megköszöni a helyi rendőrök eddigi
munkáját.
Kéri, hogy aki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2009. (V. 28.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete a
rendőrség beszámolóját elfogadja.
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Az ülés rövid technikai szünet után folytatódott.
3.) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek alapító okiratainak
módosítása
Előterjesztés: lsd. 3. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőnek az előterjesztés
ismertetése céljából.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: Elmondja, hogy 2009. január 1-i hatállyal megjelent egy
törvény a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról, ez írta elő, hogy valamennyi
költségvetési szerv alapító okiratát módosítani szükséges. Az önkormányzat fenntartásában
két költségvetési szerv van: a Polgármesteri Hivatal és az iskola, a javasolt módosítás ott van
a képviselők előtt, részletes ismertetésére nem tér ki, de elmondja, hogy az tartalmazza magát
a módosítást, és az alapító okiratok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát is.
Kéri a képviselőt-testületet, hogy a módosítást fogadja el.
Kovács Gábor megkérdezi, van-e valakinek az elhangzottakkal kapcsolatban kérdése.
Kérdés nem volt. Kéri, hogy aki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2009. (V. 28.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény 104/2008. (XI.27.) számú
határozatával jóváhagyott alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
A képviselő-testület az alapító okirat az intézmény neve, székhelye, alapítója, az intézmény
törzsszáma, adószáma, alaptevékenysége címszavak alatt lévő rendelkezések hatályát a
továbbiakban is fenntartja azzal, hogy az alaptevékenység cím kiegészül a következővel:
”(2009. december 31-ig)”.
Az alapító okirat egyéb rendelkezései hatályukat vesztik.
Az alapító okirat kiegészül a következő rendelkezésekkel.
1.

„A létrehozásáról rendelkező határozat: 7/1994.március 24.

2.
Jogszabályban meghatározott közfeladata: Az Ötv. 8. §-a szerinti óvodai nevelés,
általános iskolai nevelés és oktatás, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXXIX.
törvény szerinti alapfokú művészeti oktatás és nevelés, valamint sajátos nevelési igényű
gyermekek oktatása-nevelése.
Az intézmény speciális tagozatot nem működtet, vállalkozói tevékenységet nem folytat.
3.
Illetékességi területe (működési köre): Lébény Nagyközség közigazgatási területe.
Az intézmény feladatait a Lébény Nagyközségben lakó óvodáskorú és általános iskolás korú
gyermekek tekintetében látja el. Feladatait az önkormányzatok együttműködési
megállapodása alapján más településeken lakó óvodás- és iskolás-korúak tekintetében is
elláthatja.
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Alapítója és fenntartója: Lébény Nagyközség Önkormányzata, 9155 Lébény, Fő út

4.
47.

5.
Alapítói jogokat gyakorló, egyben irányító szerve: Lébény Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete.
6.

Típus szerinti besorolása:

Tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató.
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény.
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő.
Vezetőjének kinevezési rendje:

7.

Az intézmény vezetőjét a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18. §-a, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a, az ennek
végrehajtására kiadott 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet 5. §.-a és a 14//1994. (VI.8.) MKM
rendelet 12-14. §-ai alapján nyilvános pályázat útján Lébény Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete bízza meg, és képviseletében a polgármester gyakorolja az
intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat.
8.

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, amelyre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet munkavállalói, amelyre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra (pl. megbízási jogviszony) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény az irányadó.
Az intézmény képviseletére jogosult: az intézmény mindenkori vezetője.

9.

10.
Az intézmény vezetője: Sárvári István igazgató
Kinevezés időpontja: 2007. augusztus 01.
Kinevezés típusa: határozott, öt év, 2012.július 31-ig.
11.
Az intézmény a Közokt. tv. 33. § (1) bekezdés b) pontja alapján működő közös
igazgatású közoktatási intézmény.
12.

KSH statisztikai számjel:16714214-8520-322-08

13.

Alaptevékenysége (2010. január 1-től):

851000

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása

851011

Óvodai nevelés, ellátás

851012

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

852000

Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása

852011

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)

852012
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1–4. évfolyam) az alábbi típusú fogyatékosságban szenvedő gyermekek esetén:
beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos
igényű gyermekek, tanulók,
−
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megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók.
−

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)

852021

852022
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5–8. évfolyam) az alábbi típusú fogyatékosságban szenvedő gyermekek esetén:
beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos
igényű gyermekek, tanulók,
−

megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók.
−

Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban az alábbi

852031
−

tanszakokon:

szolfézs,
furulya,
fuvola,
zongora.

−
−
−

855911

Általános iskolai napközi otthoni nevelés

855912

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

855914

Általános iskolai tanulószobai nevelés

855915

Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

856013

Fejlesztő felkészítés

931204

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

562912

Óvodai intézményi étkeztetés

562913

Iskolai intézményi étkeztetés

562917
Munkahelyi étkeztetés (az általános iskola, az óvoda kedvezményes étkezés
igénybevételére jogosult alkalmazottai tekintetében).
14.

Kisegítő tevékenysége arányának felső határa az intézmény kiadásaiban 20%.

15.
Az általános iskolai intézményegység 8 évfolyammal működik, az intézménybe
felvehető maximális tanulólétszám 340 fő.
16.

Az óvodai intézményegységbe felvehető maximális gyermeklétszám 110 fő.

17.
A tanulók zenei képzését ellátó művészetoktatási intézményegység egy előképző, hat
alapképző és négy továbbképző évfolyammal működik, a felvehető maximális tanulólétszám
60 fő.
18.
Az intézmény önálló jogi személy; gazdasági és pénzügyi feladatait a Lébény
Nagyközség Polgármesteri Hivatala látja el.
19.
Az intézmény vezetője az önkormányzat képviselő-testülete által jóváhagyott
költségvetési előirányzatok felhasználásával önállóan látja el az alábbi gazdálkodási
részfeladatokat:
−

bérgazdálkodás,
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−
−

készlet beszerzés,
kis értékű tárgyi eszköz beszerzés.

20.
A készkiadások teljesítésére rendelkezésre bocsátott házipénztári ellátmány az
intézmény számára: 30.000 Ft.
21.

Az intézmény telephelyei:

- Lébény, Fő út 86.
- Lébény, Szabadság u. 2.
- Lébény, Iskola u. 1.
- Lébény, Iskola köz 2.
22.

Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon:

Az intézmény saját tulajdonnal nem rendelkezik, feladatai ellátásához rendelkezésére áll a:
Fő út 86. sz. alatti óvodaépület,
Szabadság u. 2. sz. alatti óvodaépület,
−
Iskola u. 1. alatti iskolaépület,
−
Iskola köz 1. alatti iskolaépület, vele egy telken lévő tornateremmel, kazánházzal,
−
Iskola köz 2. alatti iskolaépület, konyhával, étteremmel, kiegészítő helyiségekkel,
−
Mindegyik épület a szükséges berendezési, felszerelési tárgyakkal, a nevelő-oktató
munkához szükséges egyéb eszközökkel felszerelt, amelyeket az intézmény tart leltár szerint
nyilván.
−
−

23.

A vagyon feletti rendelkezési jog:

Az intézmény a rendelkezésére álló ingatlanokkal, ingó vagyontárgyakkal az államháztartási
törvényben és végrehajtási rendeletében, valamint a helyi önkormányzat vagyonrendeletében
foglaltak szerint gazdálkodik.
Az intézmény a vagyon feletti rendelkezés jogát az intézményvezető útján gyakorolja.”
Határidő: azonnal, illetve 2009. június 1.
Felelős: Kovács Gábor polgármester

4.) Körjegyzőség alakításának lehetősége, szándéknyilatkozat
Előterjesztés: lsd. 4.sz. melléklet
Kovács Gábor a lakosság tájékoztatására elmondja, hogy korábban már foglalkoztak a
körjegyzőség alakításának kérdésével, ez most a június 30-i határidő miatt vált időszerűvé.
Ismerteti, arról van szó, hogy a szomszédos Tárnokréti település és Lébény a hivatali
funkciókat közös hivatal keretein belül látná el körjegyzőség formájában. Egyenlőre csak egy
szándéknyilatkozatot kellene elfogadni a testületnek, ezzel elvi lehetőség nyílik a
körjegyzőség 2010. január 1-jétől történő működésére. Azt javasolja, hogy a lehetőséget adják
meg Tárnokrétinek a csatlakozásra, a végső döntést úgyis a szomszédos település fogja
meghozni, akiknek a jelenleg működő körjegyzőségükből is ki kell lépni.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta pontosítást szeretne tenni az előterjesztésen. Az
előterjesztésben szereplő, a körjegyzőséggel járó két többletnormatívából a második, az
úgynevezett ösztönző normatíva nem biztos, hogy lehívható, jogértelmezési probléma merült
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fel, amelyre a Kincstár sem tudott egyértelmű választ adni. Ami viszont biztosan igényelhető
lesz, az a minden körjegyzőséget megillető 300000 Ft/hó összegű támogatás, ez egy évben
3600000 Ft többletet jelentene.
Kovács Gábor megkérdezi, van-e valakinek kérdése. Amennyiben nem, úgy kéri, fogadják el
a határozatot.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2009. (V. 28.) határozata:
I. Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
egyetért azzal, hogy 2010. január 1-től - Tárnokréti Község
Önkormányzatával kötendő megállapodás alapján - Lébény
Nagyközség Jegyzője, a Polgármesteri Hivatal bevonásával,
körjegyzői feladatokat lásson el.
II. A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt,
hogy a körjegyzői feladatok ellátására vonatkozó megállapodást
készítse elő.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő:
tájékoztatás: azonnal,
megállapodás: 2009. november 30.
5.) Közérdekű kötelezettség-vállalási célok kiegészítése
Előterjesztés: lsd. 5.sz. melléklet
Kovács Gábor ismerteti az előterjesztés lényegét: településünkön jelenleg 5 pont van
meghatározva, amelynek címén közérdekű kötelezettségvállalással lehet élni. A
kötelezettségvállalás címén az önkormányzat javára befizetett összeg a magánszemély pozitív
adóalapjából levonható, ennek nyomán szívesebben történtek befizetések, így például az
utcák felújítására, a Lébény könyve kiadására is jelentős összeg érkezett be. A mostani
előterjesztés azt javasolja, hogy a kötelezettségvállalási célok egészüljenek ki egy hatodik
lehetőséggel: az önkormányzati rendezvények, valamint az önkormányzat rendezvényeken
való részvételének támogatása címmel. Megkérdezi, van-e valakinek kérdése. Ha a
határozattervezetet elfogadják, kéri, hogy kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2009. (V. 28.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közérdekű kötelezettség-vállalást szervezéséről szóló 19/2008.
(II.28.) határozatát, beleértve az abban szereplő közérdekű
kötelezettségvállalás szervezésére vonatkozó okmányt is,
kiegészíti a következő közérdekű céllal:
az önkormányzati rendezvények, valamint az önkormányzat
rendezvényeken való részvételének támogatása.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a közérdekű kötelezettség-vállalási tevékenységet erre a
célra is kiterjessze.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos.
6.) Közbeszerzési Szabályzat módosítása
Előterjesztés: lsd. 6.sz. melléklet
Kovács Gábor felkéri dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőt, hogy pár szóban ismertesse az
előterjesztést.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: Ismerteti, hogy a módosítás oka ebben az esetben is egy
törvénymódosítás, melynek egy része már hatályba lépett, másik része pedig most fog
hatályba lépni. Ennek következtében a helyi szabályzatot is módosítani kell, a módosítás
olyan mértékű, hogy a meglévő módosítása helyett új szabályzat kiadása mellett döntöttek,
ami nemcsak a helyi szabályokat, hanem a könnyebb érthetőség kedvéért fogalom
meghatározást is tartalmaz, a konkrét hatásköri szabályokban azonban változás nem
következik be a korábbihoz képest. Kéri a képviselő-testületet, hogy a szabályzatot fogadja el.
Kovács Gábor megkérdezi, van-e valakinek kérdése. Kérdés nem hangzott el. Kéri a
testületet, hogy amennyiben az új szabályzatot elfogadják, kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2009. (V. 28.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Közbeszerzési
Szabályzatát elfogadja.
7.) Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kovács Gábor: ismereti, hogy az utolsó ülés óta eltelt időszakban lejárt határidejű határozat
nem volt. A két ülés között történt legfontosabb eseményekről az alábbi tájékoztatást adja:
·

·
·
·

Április 27-én a Fliegl Kft-nél volt, akiknek a rendezési terv előkészítésének
időszakában volt egy olyan kérésük, hogy szeretnének az autópálya mellett egy
reklámtornyot felállítani, amelyen a Lébény feliratot is elhelyeznék, ennek módjára
tett javaslatot a megbeszélés során. Nagy betűkkel szerepelni fog rajta a település
neve, a költségeket viszont teljes egészében a Fliegl Kft. fogja viselni.
Április 28-án Győrben a Famulus Hotelben vett rész, egy az IKSZT pályázattal, azaz a
Közösség Ház felújítására beadott pályázattal kapcsolatos tájékoztatón. A pályázat
kétfordulós, melynek első fordulóján sikeresen túljutottak.
Szintén ez nap a TEUT és CÉDE pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatón is részt vett
Mosonmagyaróváron.
Április 29-én a testület felhatalmazása alapján az OTP-vel aláírásra került a
bankszámlavezetésre szóló szerződés. A holnapi napon pedig a folyószámlahitel
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·
·
·
·
·
·

·

·
·

·
·

·
·

meghosszabbítására vonatkozó szerződést fogják aláírni, amire szintén
meghatalmazást kaptak.
Ezen a napon a Regionális Fejlesztési Tanács ülést tartott Mosonmagyaróváron, ott is
képviselte a települést.
Május 5-én kihelyezték a benti óvoda melletti játszótéren, illetve a sportpálya
előterében az úgynevezett napvitorlákat, a kinti óvoda homokozója fölé is terveznek
egyet, lényege, hogy a gyerekeket védi a nagyon magas UV sugársástól.
Május 6-án a Kereskedelmi Kamarában a Regionális Fejlesztési Ügynökség
pályázatairól tartottak továbbképzést, illetve este Kimlén volt LEADER ülés.
Május 7-én Budapesten járt polgármestereknek szervezett továbbképzésen.
Május 11-én Mosonmagyaróváron volt az átadása a MOVINPARK-nak, ezen vett
részt. Úgy gondolja, az átadott terület nem lesz konkurenciája a lébényi ipari parknak,
mert más árszintek mellett, és más zónában működik.
Május 12-én az ÉDUVIZIG képviselőjét fogadta, a korábbi üléseken már említett
Erzsébet liget felújításáról folytattak megbeszélést. Ezen az ÉDUVIZIG vezetője
ígéretet tett, segít megőrizni a ligetet, valamint segítséget nyújt facsemeték
beszerzésében és kiültetésében.
Ugyanez nap annak a cégnek a képviselője is járt nála, aki a 10-es út melletti volt
kavicsbánya területét szeretné hasznosítani, ennek kapcsán az új rendezési terv
részleteit beszélték át. Ez még csak tájékoztató jellegű megbeszélés volt, de reméli ez
az ügy is ki fog mozdulni a holtpontról. A tulajdonos az autópálya mellett pihenőt,
éttermet, motelt tervez, azaz nem ipari parkként kívánja hasznosítani a területet.
Május 11-én Mosonmagyaróváron volt kistérségi ülés, ahol a szúnyogirtás is szóba
került.
Május 18-án a földmérő precízen kimérte a focipálya vonalát, mindent el fognak
követni, hogy onnan az illegális beköltözőket visszaszorítsák a saját területükre.
Később, esetleg pályázati pénzből, a pálya melletti erdős részen kalandparkot,
játszóteret szeretnének kialakítani, valamint sétálóhelyet a helyi felnőtteknek.
Ugyanez nap volt a Magyar utca felújításával kapcsolatos utcagyűlés, valamint a
testületi teremben a Faiskola utca és az Ady Endre utca felújításával kapcsolatban is
gyűlést tartottak.
A következő napokon a Nemzeti Vágta szervezésével foglalkozott, találkozott a
Lébény színeiben induló lovassal és megbeszélték a részleteket. A versenyen való
indulással kapcsolatban elmondja, hogy egy szponzor a kétmillió Ft-os nevezési
költséget kifizeti Lébény helyett, így van módja arra, hogy a Nemzeti Vágtán
elinduljanak. Szerettek volna helyi lovast indítani, de erre sajnos nagyon kevés idő
volt, így nem sikerült, valamint az ezzel kapcsolatos technikai költségek megtérítését
sem tudta felvállalni az önkormányzat. Gyorsan kellett dönteni az indulásról, így a
másik megoldást választották: egy országos lovas egyesületet is szponzorál a Lébényt
indító cég, így ennek a lovas egyesületnek a lovasát veszik igénybe, ez szintén
ingyenes lesz. Reméli, jövőre lébényi lovassal tudnak indulni a megmérettetésen,
most, mivel három héttel a verseny előtt jött a megkeresés, ez nem volt kivitelezhető.
Május 21-én a Szigetközi Kerekasztal nevezetű megbeszélést tartották meg
Mosonmagyaróváron, ezen a minisztériumok képviselői is ott voltak, a Szigetköz,
mint tájvédelmi terület ügyét próbálják meg rendezni.
Május 22-én az iskola szervezésében volt egy érdekes rendezvény, a Hungaroton
hangjáték. Ez egy rádióban körülbelül 50 éve menő sorozat, melynek Lébényben volt
egy része. A rendezvény tulajdonképpen egy verseny gyermekcsoportok között, most
a lébényi, illetve a halászi zenét tanuló gyerekek mérkőztek meg egymással.
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·

·

·

Ugyanez nap délutánján a Magyar Aszfalt vezetője járt a polgármesternél, és a júniusi
útfelújítási munkálatok részleteiről beszéltek. Arra törekszik, hogy a nagyobb munkák
még júniusban megtörténjenek, hiszen az áfa emelés miatt ez közel 1 millió Ft-os
megtakarítást jelentene. Ha valamilyen technikai probléma nem jön közbe, akkor
június 10. és 20. között az Ady és a Faiskola utca elkészül.
Május 24-én vasárnap a tradicionális Hősök napi rendezvényt tartották meg. Meglepte,
hogy az ünnepségen milyen kevesen vettek részt. A fellépők nagyon sokat készültek
az eseményre, és lébényi emberekről is megemlékeztek, akik hozzátartozói közül
sokan ma is élnek.
Május 26-án befejeződött az önkormányzati épületek nyílászáróinak átvizsgálása, és
kijavítása, amit egy szakember végzett.

Kéri a képviselőtársait, hogy a beszámolóját fogadják el.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
45/2009. (V. 28.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármester két ülés között történt legfontosabb
eseményekről szóló beszámolóját elfogadja.
8.) Egyéb döntést igénylő ügyek
a) Pozsonyeperjes testvértelepülés 2009. évi közösségi programjain való részvétel
Előterjesztés: lsd. 7. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy Pozsonyeperjes programjain való részvételt, valamint ennek a
testület általi jóváhagyását a testvér-települési megállapodásban vállalták. A mostani
előterjesztés azokat a programokat tartalmazza, amelyeken az idei év augusztusáig a lébényi
önkormányzat képviseltetni kívánja magát. Kéri, hogy a testület ezt a programtervet fogadja
el.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
46/2009. (V. 28.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
poszonyeperjesi testvértelepülés alábbi programjain kíván részt
venni a 2009. évben: május 30. – falunap, június 20. énekkari
találkozó, aug. 1. sportszervezet megalakulásának 80. évfordulója
alkalmából labdarúgókupa, augusztus - testületek találkozása,
csónaktúrával egybekötve, szeptember - Katica bábfesztivál.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a programokon résztvevő
delegáció tagjait esetenként jelölje ki.
Felelős: polgármester
Határidő: 2009-ben folyamatos
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b) A TEUT és CÉDE pályázatokhoz szükséges önrész biztosítása
Határozattervezetek: lsd. 8., 9. sz. melléklet
Kovács Gábor tájékoztat, hogy a volt Brutus bolt, volt óvoda épületét már korábban is fel
akarták újítni, azt a forrást azonban kénytelenek voltak átcsoportosítani a sportpálya színpadi
részének magjavítására. A hiányzó forrást most pályázati pénzből szeretnék pótolni, az
úgynevezett CÉDE pályázaton való indulással. Ez nemcsak a tető felújítását jelentené, hanem
a nyílászárók cseréjét, a teljes külső vakolást, valamint az épület mellett lévő kis öbölben
padok elhelyezését, összesen körülbelül 17,2 millió Ft-ból, amelyhez a pályázaton elnyerhető
összeg körülbelül 11,4 millió Ft lenne. Azért szeretnének ilyen átfogó felújításra pályázni,
mert ha az elbírálás során nem is sikerül a teljes összeget elnyerni, még úgy is minőségi
felújításon eshetne át az épület.
A másik pályázat a TEUT, itt óvatosan csak egy kis utcát választottak ki, a Kormos István
utca Akácfa utcára merőleges szakaszát. A felújításnak körülbelül a felét az önkormányzat
kell, hogy fizesse, a tavalyi, a Gyöngyvirág utca felújítására beadott pályázathoz hasonlóan.
Az útépítés tényleges költsége 4,3 millió Ft, de a járulékos költségek miatt ennek összege
hozzávetőlegesen 5,5 millió Ft lesz. Pluszköltséget jelent, hogy a közbeszerzési törvény
változása miatt ez az összeg is közbeszerzési kötelezettség alá esik, így a közbeszerzési
szakértő, és a hirdetmény közzétételének díjával is számolni kell. A pályázati anyag
beadáshoz a képviselő-testület erről szóló határozata szükséges.
Megkérdezi a képviselőket, van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése.
Bujtás László: Megkérdezi, hogy a felújításra váró volt óvodaépület előtti útszakaszt, árkot
nem lehetne-e rendbe tenni.
Kovács Gábor: Ígéretet tesz, hogy meg fogja ezt próbálni, célszerű lenne átlapolással
megoldani, de sajnos nem nagyon bízik a közútkezelő segítségében. A kátyúkkal
kapcsolatban elmondja, hogy a Közútkezelő a Mecsértől Mosonszentmiklósig vezető utat a
közeljövőben meg fogja javítani.
Kéri, hogy a határozattervezeteket fogadja el a testület. Aki a CÉDE pályázattal kapcsolatos
előterjesztéssel egyetért, kéri, hogy kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2009. (V. 28.) határozata:
Lébény Nagyközség Képviselőtestület úgy határozott, hogy a Nyugatdunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett CÉ-DE
támogatására pályázatot nyújt be.
A pályázat célja: Faluközponti önkormányzati épület felújítása.
A fejlesztés megvalósulási helye: Lébény, Fő utca 80., hrsz: 1533.
A fejlesztés forrásösszetétele:
Összege
Megnevezés
(Ft-ban)
Saját forrás
6 543 864
Hitel

0

Támogatásból igényelt összeg

11 400 000
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Egyéb támogatás (nevesítve)

0

Egyéb forrás

0

Összesen

17 943 864

A Képviselő-testület a 2009. évi saját forrás összegét az önkormányzat
2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.(I.30.) önkormányzati
rendeletében biztosítja a rendelet 5. számú mellékletének ,,pályázati
önrész” során szereplő 20.000.000,-Ft-ból.
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: polgármester
Határidő: a pályázat megvalósításának befejezése
Kovács Gábor a TEUT pályázattal kapcsolatos határozattervezet tárgyában is szavazást rendel
el.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2009. (V. 28.) határozata:
A Lébény Nagyközség Képviselőtestülete a 2009.május 28-i
ülésén úgy határozott, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács által meghirdetett TEÚT, a települési
önkormányzatok törzsvagyonába tartozó belterületi közutak kapacitást nem növelő - felújítására, korszerűsítésére
támogatására pályázatot nyújt be.
A pályázat célja:
Lébény, Kormos István utca burkolat felújítása
A fejlesztés megvalósulási helye: Lébény, Kormos István utca
hrsz: 1037/4, 1037/27, 1020
A fejlesztés forrásösszetétele:
Összege
Megnevezés
(Ft-ban)
Saját forrás
2.233.796
Hitel
Támogatásból
igényelt összeg
Egyéb támogatás
(nevesítve)
Egyéb forrás

0
2.150.000
0
0

4.383.796
Összesen
A Képviselő-testület a saját forrás összegét az önkormányzat
2009. évi
költségvetéséről
szóló
1/2009.
(I.30.)
önkormányzati rendeletében biztosítja a rendelet 5. számú
mellékletének ,,pályázati önrész” során
szereplő
20.000.000,-Ft-ból.
15

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: polgármester
Határidő: a pályázat megvalósításának befejezése
c) A Kelet Hanság Kapuja Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulása, valamint a
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása:
Előterjesztés: lsd. 10. sz., 11. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy az alapító okirat módosítása az iskolához hasonlóan ezen
szervezet esetén is szükséges. Bevezetőjében arra szeretne kitérni, miért is működik még ez a
társulás. Elmondja, hogy a szervezet megalakulása óta eltelt időben kikristályosodott, hogy
Lébény Mosonmagyaróvárhoz tartozik kistérségi szinten, így a térségfejlesztési társulásnak
tulajdonképpen nincs funkciója. De mivel az előző ciklusban egy számítógépes szoftvert
pályáztak meg közösen, amelyre öt éves fenntartási kötelezettség van, véleménye szerint ezen
határidő előtt, ami 2011-ben jár le, nem szabad megszüntetni a szervezetet. Megkéri dr.
Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztés további részleteit.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta elmondja, hogy mivel a társulást nyolc önkormányzat
alapította, így az alapító okirat módosítását is mind a nyolc önkormányzat képviselőtestülete meg kell, hogy tárgyalja, és a módosítása csak akkor lesz teljes. Kapcsolódva a
polgármester által elmondottakhoz, ismerteti, hogy a térségfejlesztési társulások azzal a céllal
jöttek létre, hogy egy-egy tájegység fejlesztési igényeit összefogják, de a kistérségek
megalakulásával elvesztették a jelentőségüket. Kéri, hogy a képviselő-testület fogadja el az
alapító okirat módosítását.
Kovács Gábor szavazást rendel el.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
49/2009. (V. 28.) határozata:
A Kelet-Hanság Kapuja Önkormányzatok Térségfejlesztési
Társulását (a továbbiakban: Társulás) a létrehozó
önkormányzatok képviselő-testületei a Társulás alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítják:
I.

Az alapító okirat 3. - 5. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

a.

„Típus szerinti besorolása:

Tevékenységek jellege alapján: Közszolgáltató,
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója apján: önállóan működő.
b.

Működési köre:

Lébény, Mosonszentmiklós, Fehértó, Tárnokréti, Károlyháza, Mecsér, Győrsövényház, Bezi
községek közigazgatási területe.
c.

Alapító szerve:
16

Lébény Nagyközség Önkormányzata, Mosonszentmiklós Község Önkormányzata, Fehértó
Község Önkormányzata, Tárnokréti Község Önkormányzata, Kimle Község Önkormányzata,
Mecsér Község Önkormányzata, Győrsövényház Község Önkormányzata, Bezi Község
Önkormányzata., Győr- Moson Sopron megyei Önkormányzat.
Irányító szerve: a Társulás Társulási Tanácsa.
Felügyeleti szerve: Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete.
II.

Az alapító okirat az alábbi 9/A ponttal egészül ki

9/A
„ A Társulásnak állandó foglalkoztatottjai nincsenek, esetenként a Ptk. hatálya alá
tartozó foglalkoztatás lehetséges.”
Az alapító okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek, a 11. pont címe:
„Alaptevékenysége (2009. december 31-ig”)-re változik , az alptevékenységek közül törlésre
kerül: „ Vállalkozási tevékenysége: 751955 Költségvetési szervek vállalkozási
tevékenysége” szövegrész és kiegészül a következő 11/A ponttal.
10

„Gazdálkodása:

A Társulás önálló jogi személy, költségvetése felett teljes rendelkezési jogkörrel,
bankszámlával rendelkezik.
Gazdasági és pénzügyi feladatait Lébény Nagyközség Polgármesteri Hivatala látja el.
11/A

Alaptevékenysége (2010. január 1-től):
841354 Területpolitikai támogatások és tevékenységek
Határidő: azonnal, illetve 2009. június 1.
Felelős: polgármester

Kovács Gábor elmondja, hogy az iskola Alapító Okiratához hasonlóan az önkormányzat
másik szervének, a Polgármesteri Hivatalnak az alapító okiratát is módosítani kell. Kéri a
képviselőket, hogy az ehhez szükséges határozatot is hozzák meg.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
50/2009. (V. 28.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Lébény Nagyközség Polgármesteri Hivatala
10/2008. (I.31.) számú határozattal jóváhagyott alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja:
III.

Az alapító okirat a következő bevezető rendelkezésekkel egészül ki

„Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 38. § (1) bekezdése, valamint a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1.§-a
alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki:”
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IV.

Az alapító okirat 1.-7. pontjainak helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„A költségvetési szerv:
24.

Neve: Lébény Nagyközség Polgármesteri Hivatala

25.

Székhelye: 9155 Lébény, Fő út 47.

26.

A létrehozásáról rendelkező határozat: 1/1991. (I.25.) Kt. határozat

27.
Jogszabályban meghatározott közfeladata: Az Ötv. 38. §-a szerint az önkormányzat
működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.
28.

Illetékességi területe: Lébény Nagyközség közigazgatási területe.

29.
47.

Alapítója és fenntartója: Lébény Nagyközség Önkormányzata, 9155 Lébény, Fő út

30.
Az intézmény alapítói jogokkal felruházott irányító és felügyeleti szerve és
székhelye: Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, 9155 Lébény, Fő út
47.
31.

Típus szerinti besorolása:

Tevékenységek jellege alapján: közhatalmi.
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó.
32.

Vezetőjének kinevezési rendje:

A képviselő-testület pályázat alapján a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény (a továbbiakban: Ktv.) 8. § (1) bekezdésében megállapított képesítési
követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól.
A jegyző felett a polgármester gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat.
A hivatal vezetője: Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta
Kinevezés időpontja: 2007. december 01.
Kinevezés típusa: határozatlan.
33.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya köztisztviselői jogviszony, amelyre Ktv. rendelkezései az
irányadók. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet munkavállalói, amelyre nézve a
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra (pl. megbízási jogviszony) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény az irányadó.
34.
Az intézmény törzskönyvi azonosító száma: 366971
Adószáma: 15366973-2-08
PIR azonosító száma: 366971
Statisztikai számjele: 15366973 8411 321 08.
35.

Alaptevékenysége (2009. december 31-ig):
014034

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

452025

Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása

552411

Munkahelyi vendéglátás
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631211

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

701015

Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

751153

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási

751669

Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás

751845

Város- és községgazdálkodás

751878

Közvilágítási feladatok

751922

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai

tevékenysége

751966
tervezhető elszámolása

12./A

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem

851219

Háziorvosi szolgálat

851286

Fogorvosi ellátás

851297

Védőnői szolgálat

851912

Anya-, gyermek- és csecsemővédelem

851967

Egészségügyi ellátás egyéb feladatai

852018

Állategészségügyi tevékenység

853233

Házi segítségnyújtás

853244

Családsegítés

853266

Nappali szociális ellátás

853311

Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

853322

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások

853333

Munkanélküli ellátások

853344

Eseti pénzbeli ellátások

853355

Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások

901116

Szennyvízelvezetés- és kezelés

901215

Településtisztasági szolgáltatás

902113

Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység

921925

Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység

923127

Közművelődési könyvtári tevékenység

923215

Múzeumi tevékenység

924014

Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése

Alaptevékenysége (2010. január 1-től):

8411

Általános közigazgatás

841112

Önkormányzati jogalkotás

841114

Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
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841115

Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841116
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
841117

Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

841118

Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841126

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

841133

Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

841401
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő
szolgáltatások
841402

Közvilágítás

841403

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

842155

Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai

842521

Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása

842541

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

842543

Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvíz esetén)

854234

Szociális ösztöndíjak

862101

Háziorvosi alapellátás

862102

Háziorvosi ügyeleti ellátás

862231

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862301

Fogorvosi alapellátás

862302

Fogorvosi ügyeleti ellátás

869041

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

869042

Ifjúság-egészségügyi gondozás

881011

Idősek nappali ellátása

882111

Rendszeres szociális segély

882113

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882114

Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

882115

Ápolási díj alanyi jogon

882116

Ápolási díj méltányossági alapon

882117

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

882118

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

882119

Óvodáztatási támogatás

882121

Helyi eseti lakásfenntartási támogatás

882122

Átmeneti segély

882123

Temetési segély

882124

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
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882125

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

882129

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

882201

Adósságkezelési szolgáltatás

882202

Közgyógyellátás

882203

Köztemetés

889921

Szociális étkeztetés

889922

Házi segítségnyújtás

889923

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

889924

Családsegítés

890301

Civil szervezetek működési támogatása

890302

Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

890303

Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek

890441

Közcélú foglalkoztatás

890442

Közhasznú foglalkoztatás

910123

Könyvtári szolgáltatások

910501

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

910502

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

931102

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

931903

Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

381103

Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

412000

Lakó- és nem lakó épület építése

421100

Út, autópálya építése

431100

Bontás

522110

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

681000

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

682001

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682002

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

750000

Állat-egészségügyi ellátás

813000

Zöldterület-kezelés.

36.

Feladatai ellátásához az intézménynek rendelkezésére áll:

Az intézmény kezelői joga kiterjed az önkormányzat tulajdonában lévő, Lébény, Fő út 47. sz.
alatti irodaépületre, valamint az intézményi leltárban rögzített ingó vagyonra.
37.

A vagyon feletti rendelkezés joga:

Az intézmény a használatába adott ingatlan és ingó vagyonnal az államháztartási törvényben
és végrehajtási rendeletében, valamint a helyi önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak
szerint gazdálkodik.”
21

Határidő: azonnal, illetve 2009. június 1.
Felelős: Kovács Gábor polgármester
d.) Egyéb ügyek
Kovács Gábor körbeadja a képviselőknek a tervezett óvoda látványterveit. Ismerteti, hogy a
mai napon az ÁNTSZ-től is megjött a belegyező szakhatósági vélemény, a következő
lépcsőfok, hogy az elsőfokú építésügyi hatóság kiadja az engedélyt, ezt követően a
szomszédok tehetnek a fellebbezési jogukról lemondó nyilatkozatot, ha ezek a nyilatkozatok
beérkeznek az építésügyi hatósághoz, akkor az engedély jogerőre emelkedik, így a megadott
határidőn belül produkálni tudják az óvoda engedélyes tervét. Várhatóan a nyár közepén
megkötik a támogatási szerződést, az építkezés utána kezdődhet meg.
Még egy hírt ismertet: a bölcsődék, közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése,
valamint közösségi buszok beszerzése támogatására kiírt ÖM pályázaton a kisiskola
vizesblokkjának rendbetételére beadott pályázatot megnyerték, a pályázott teljes összegre,
ami hozzávetőlegesen 16,5 millió Ft, az önerő mértéke pedig 20%.
Egy negatív hírt is közöl: az Autópálya mérnökség 11 millió Ft iparűzési adót igényel vissza.
Ennek oka, hogy átszervezték a rendszert, nemcsak az autópályákat, hanem a fizetős főutakat
is belevették, és az adót nemcsak a telephely szerinti, hanem a nyomvonal mellett található
önkormányzatoknak is fizetik, így az mintegy 300 település között oszlik meg. Részletfizetési
kérelemmel szeretnének élni, ha ez nem sikerül, akkor pedig az év hátralévő részére eső
feladatok megritkításával biztosítanának forrást.
Rum János: megkérdezi, hogy hány évre visszamenőleg követelik vissza ezt az adót.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta ismerteti, hogy csak az előző évben befizetettet.
Kovács Gábor hozzáteszi, hogy idén 8 millió Ft adóelőleget utaltak át, most meg
visszaigényel, nem érti, hogy akkor miért utalt az év elején mégis. Bár nagyon óvatos
költségvetést készítettek, de ilyen mértékű kiesésre nem lehetett számítani.
Jelzi a Közbeszerzési Bizottság tagjainak, hogy jövő szerdára ülést hívnak össze, mert kedden
jár le a rendelő kiviteli tervei készítésére kiírt közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje.
A szúnyogirtással kapcsolatban elmondja, hogy azt a mai és holnapi napra tervezték, de szeles
és esős idő miatt nem biztos, hogy meg is valósul. Természetesen tartaléknapok is vannak, a
szúnyogirtás pedig egy bővített irtás lesz, mintegy 300 ha-os területre kiterjedő, 10 napon
belül pedig lenne egy következő, így egy generációt a szúnyogokból remélhetőleg sikerülne
kiirtani.
A kórházfelújítással kapcsolatban azt a tájékoztatást adja, hogy a vidéki önkormányzatok
összefogásával a kórház belgyógyászati osztályát újítják fel.
Megköszöni mindenkinek, főként a két nyugdíjas egyesületnek, hogy segítették az egynyári
virágok kiültetését a faluban. A templom környékén öntözőrendszert is alakítottak ki, így
igazán szép környezet várja az ide érkezőket is.
22

A Nemzeti Vágtával kapcsolatban még elmondja, hogy a vasárnapi előfutamra még 4-5 hely
van az erre szervezett különjáratos buszon. Átadja a szót dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta
jegyzőnek, aki a választással kapcsolatban akar néhány technikai információt közzétenni.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: a június 7-i Európa Parlament tagjainak választással
kapcsolatban elmondja, hogy a szavazás reggel 6-tól este 9 óráig tart, ismerteti, hogy milyen
érvényes okiratokkal szavazhatnak a választók. A betegek, mozgásukban korlátoltak
kérhetnek mozgóurnát, írásban, péntekig a Helyi Választási Irodánál, a választás napján pedig
az illetékes szavazókörben. Az igazolás kérésének, igazolással való szavazásnak a szabályait
is ismerteti. Megjegyzi, hogy úgynevezett listás választás lesz, ismerteti ennek lényegét. Kéri,
hogy aki teheti, éljen a választási jogával.

Egyéb kérdés és észrevétel híján a polgármester az ülést 19:34 perckor bezárja.

K.m.f.

Kovács Gábor
polgármester

dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta
jegyző

Dömsödi József
jegyzőkönyv-hitelesítő

Fülöp Lajosné
jegyzőkönyv-hitelesítő
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