Jegyzőkönyv

Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. október 22-én, a
községházán tartott üléséről.
Jelen vannak:
Kovács Gábor polgármester
Kiszeli Lajos alpolgármester
Bujtás László képviselő
Czigány István képviselő
Fülöp Lajosné képviselő
Nátz Zsolt képviselő
Rum János képviselő
ifj. Sárvári István képviselő
Sólyom Gábor képviselő
Wandraschek Ferenc képviselő
Hiányzik:
Dömsödi József képviselő
Pálinger Béla képviselő
Rum János képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
Meghívottak:
dr. Porpáczy Krisztina háziorvos
Limpné Pék Angéla adóügyi előadó
dr. Tóth Tünde jegyzőkönyvvezető
Kovács Gábor: Köszönti az ülésen megjelenteket valamint a kábeltelevízió nézőit.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Három képviselő előre jelezte, hogy munkahelyi
elfoglaltság illetve betegség miatt nem tud az ülésen részt venni.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Nátz Zsolt és Wandraschek Ferenc képviselőket kéri fel.
A napirendi tervezeten annyi változtatást javasol, hogy mivel dr. Porpáczy Krisztina
háziorvos is szeretne felszólalni, ezért az őt érintő 6. napirendi pont az első napirendi pont
helyére kerüljön. Ismerteti, hogy az egyéb döntést igénylő ügyek között telekértékesítésről,
lehetséges játszótér létesítésről, illetve telekalakításról szeretne tárgyalni.
Megkérdezi a képviselőket, van-e a napirendhez módosító javaslatuk.
Módosító javaslat hiányában szavazásra bocsátja a napirendet és a jegyzőkönyv-hitelesítők
személyét.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
97/2009. (X. 22.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009.
október 22-i ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
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1.)
Az önkormányzat hozzájárulása a gyermekétkeztetéshez.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
2.)
Beszámoló a helyi adóztatás helyzetéről.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
3.)
Az Önkormányzat és intézménye
belsőellenőrzési tervének kiegészítése.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

2010-re

szóló

4.)
Rendelettervezet
a
Polgármesteri
Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti,
egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti
támogatásokról.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
5.)
Idősek nappali ellátása és a szociális étkeztetés ellátása a
Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
6.)
Tájékoztató a falumúzeum helyzetéről.
(Szóbeli előterjesztés).
Előterjesztő: Kiszeli Lajos alpolgármester és
Sárvári István Oktatási és Kulturális a Bizottság elnöke
7.)

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

8.)

Egyéb döntést igénylő ügyek
a.) A lébényi 0566 hrsz-ú ingatlan hasznosítása
b.) Játszótér céljára szolgáló terület kialakítása és megvétele
c) Egyéb tájékoztatás

1.) Az önkormányzat hozzájárulása a gyermekétkezetéshez
Előterjesztés: lsd. 1.sz. melléklet
dr. Porpáczy Krisztina: először egy-két tényt szeretne összefoglalóan elmondani az új
influenzavírusról és a védőoltásról. Elmondja, hogy az influenza búvóhelye baromfikban
illetve szárnyasokban van. Ezek a vírusok mutálódnak, a mostani például négy különböző
vírusból áll össze, ezért is olyan veszélyes. Emberről emberre terjed és néhány hét alatt sok
ezer kilométert tett meg. Az eddigi világjárványok mind magas szövődményarányt mutattak.
A betegség lappangási ideje általában egy hét, de akár három hét is lehet. A mostani
megbetegedés az előrejelzések szerint a lakosság 30%-át fogja érinteni, és a halálozási arány
várhatóan 0,4% lesz. Az influenza elleni oltással kapcsolatban elmondja, hogy az első ilyen
típusú gyógyszert már 1961-ben kifejlesztették és gyártották. A mostani influenza ugyan
gyorsabban terjed, mint a korábbiak, de kisebb a halálozási aránya. Az 50 év felettiek már
élveznek némi védettséget ellene, az 50 év alattiak viszont védtelenek. A
legveszélyeztetettebb csoport a 25 és 65 év közötti férfiak. A lébényi betegek közül is 10-ből
8 fiatal férfi. Még egyszer hangsúlyozza: a védőoltás nem számít új védőoltásnak,
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tulajdonképpen már 1961 óta gyártanak H1N1 vakcinát. Felhívja a figyelmet, hogy az oltás
életmentő lehet cukor, tüdő és szívbetegek esetében. A terhes nőkkel kapcsolatban elmondja,
hogy ugyan az influenzavírus nem okoz genetikai rendellenességet a babánál, de a magas láz
veszélyes lehet a kismamáknak. Elmondja, hogy az ismertetőjét Bercsényi György virológus
írása alapján készítette. Megjegyzi, hogy eddig csak az idősebb korosztály jelentkezett oltásra
nála. Ez a fiatalabb férfiaknak is fontos lenne, főleg akkor, ha krónikus betegségben
szenvednek. Amennyiben a képviselőknek van kérdésük ehhez, szívesen válaszol rá.
Kiszeli Lajos: megkérdezi, hogy a vakcina a jövő héttől lesz-e kapható a helyi
gyógyszertárban.
dr. Porpáczy Krisztina: igen, ő is így értesült róla.
Kovács Gábor: a képviselőkhöz írásban eljuttatott előterjesztéshez szeretne néhány szót
szólni. Elmondja, hogy dr. Porpáczy Krisztina egy hónapon keresztül azt az ebédet
fogyasztotta, amit a gyerekek kapnak az iskolai menzán. Az étkeztetést végző Ördögkonyha
Kft. köszönettel vette a visszajelzéseit. Többek között azt javasolta nekik, hogy a tésztás
ételek számát csökkentsék a főzelékek javára, és az ételek sótartalma is csökkenjen. Ezen
kívül az is felvetődött, hogy több gyümölcsöt kellene, hogy kapjanak a gyerekek. A gyerekek
egyre kevesebb gyümölcsöt esznek, talán abból is adódóan, hogy egyre kevesebben művelnek
kertet. Az iskolai étkeztetés úgy van kialakítva, hogy a szülőknek a lehető legkevesebbet
kelljen fizetni, de a hatósági normáknak is megfeleljen a menü. A jelenlegi határozati javaslat
azt a célt tűzi ki, hogy heti egy alkalommal minden gyerek kezébe kerüljön egy alma. A jövő
évtől ez már úgy történne, hogy egy az agrártárca által kiírt pályázat keretein belül az oktatási
intézmények nagyobb termelőkkel kötnének megállapodást alma biztosítására, ehhez a
programhoz a lébényi iskola is szeretne csatlakozni. Az addig hátralévő körülbelül két
hónapra pedig szeretnék, ha megvalósításra kerülne az előterjesztésben ismertetett ötlet, ami
tulajdonképpen jó próbája lenne a jövő évi programnak is. Megjegyzi még, hogy a gyerekek
lébényi almát ennének, amit egy rábcakapi biokertész helyben termel, a költsége kb. 55 ezer
Ft lenne havonta, az év hátralévő részére tehát kb. 100-110 ezer forintos kiadást jelent.
dr. Porpáczy Krisztina hozzáteszi, hogy természetesen a szülőknek is fontos szerepe van a
gyermekek egészséges étkeztetésében, az lenne a jó, ha a gyerekek naponta két alkalommal
kapnának gyümölcsöt. Az iskolának viszont személyiségformáló szerepe is van, így az
almával egyben példát is tudnának mutatni az egészséges táplálkozásra.
Sárvári István elmondja, hogy a kezdeményezést az iskola is figyelemmel kísérte, örül neki
és egyben köszöni. A polgármester úr által említett jövőbeni pályázattal kapcsolatban már
megvan a megállapodás is és várják az almát. Megjegyzi, hogy a program véleménye szerint
is az egészségre nevelést is szolgálná.
Wandraschek Ferenc: megkérdezi, hogy a Bezi tagintézményre is vonatkozik-e az
előterjesztés.
Sárvári István elmondja, hogy a mostani előterjesztés csak a lébényi intézményre
vonatkozik, de jövőre induló pályázathoz Bezi is csatlakozni. fog. Hozzáteszi még, hogy
ebben a pályázatban az ovisok, illetve a felső tagozatosok nem vesznek részt, a kiírás úgy
szól, hogy csak az 1-4. osztályos tanulókra lehet pályázni. Megjegyzi ezenkívül, hogy ma
beszélt a Bezi tagintézmény igazgatójával, aki jelezte, hogy az ottani önkormányzat is
bevezetne egy a lébényihez almaprogramot már az idei évre is.
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Kovács Gábor megjegyzi, hogy jónak tarja ezt.
Kiszeli Lajos szeretné megkérdezni, jól érti-e, hogy valamennyi lébényi gyerek kapna almát,
nem csak azok, akik az iskolában étkeznek.
Kovács Gábor: igen, jól érti. De a konyhán dolgozók segítenének az alma megtisztításában.
Czigány István megkérdezi, hogy hány alkalommal járna az alma.
Kovács Gábor: hetente egyszer, így kerülne körülbelül 55 ezer Ft-ba havonta.
Sárvári István hozzáteszi, hogy a januártól induló programban pedig naponta egy
alkalommal ehetnének almát.
Kovács Gábor ezt követően szavazásra teszi fel a kérdést. A határozat annyiban módosul,
hogy abban kezdő időpontként a november 2-i, őszi szünet utáni dátum fog szerepelni.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
98/2009. (X. 22.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
november 2-ától kezdődően az év hátralévő részére hetente egy
alkalommal biztosítja a Lébényi Közoktatási Központ lébényi
székhelyintézmény óvodájában és iskolájában nevelt és tanuló
valamennyi gyermek friss almával való ellátását.
A juttatás forrása: be nem tervezett intézményi működési
bevételek
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos 2009. december 31-ig
dr. Porpáczy Krisztina még egy közérdekű bejelentést tesz: az ügyeleti átrendeződés
Mosonmagyaróváron, amiről a múltkori ülésen szó volt, csak november 30-ától lép életbe.
2.) Beszámoló a helyi adóztatás helyzetéről
Előterjesztés: lsd. 2 .sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a képviselőknek előzetesen eljuttattak egy részletes
beszámolót a témában. Ezt egészében nehéz lenne ismertetni a kábeltévé nyilvánosságán
keresztül a lakossággal, de egy rövid összefoglalást tenne. Az idei évre tervezett 140 millió Ft
adóbevételből szeptember végéig 90 millió Ft folyt be. A fennmaradó 50 millió Ft sorsa
kérdés, nem biztos benne, hogy teljes egészében be fog jönni, most fog látszani ugyanis a
gazdasági év visszaeset teljesítménye. Reméli, hogy a gazdaság mihamarabb kilábal ebből és
új munkahelyek jönnek létre Lébényben is. A kertészeti beruházás kapcsán elmondja, hogy az
új befektető eddig minden előírásnak eleget tett. Reméli, hogy 2010. nyár elején már
paradicsomot ültetnek majd a kertészetben. Véleménye szerint a befektető szándékai
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komolyak. Ha minden a terveik szerint alakul, jövőre 50-60 fő betanított munkásra is
szükségük lesz.
Megkérdezi, hogy a kiküldött anyaggal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele.
Wandraschek Ferenc megkérdezi, hogy a földbérlet kifüggesztéséből származó bevételnek
nem lehetne-e valamilyen felhasználási célt meghatározni.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: elmondja, hogy az ebből származó bevétel állami bevétel, és
nem lehet az egyéb bevételektől elkülöníteni.
Limpné Pék Angéla tájékoztat, hogy az ebből származó bevétel nem adó, hanem a
költségvetési számlára kerül.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta hozzáteszi, hogy ez egy igazgatási szolgáltatási díj, nem
minősül helyi adónak, a Polgármesteri Hivatal pénzügyi dolgozói pedig meg tudják mondani,
hogy pontosan hova könyvelik.
Kovács Gábor szavazást rendel el az adóbeszámolóval kapcsolatban. Kéri, hogy aki az
elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
99/2009. (X. 22.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
adóztatás helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
3.) Az Önkormányzat és intézménye 2010-re szóló belsőellenőrzési tervének kiegészítése
Előterjesztés: lsd. 3. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy minden év november 15-éig kell a belső ellenőrzési tervet
elfogadni a képviselő-testületnek, ezt a tavalyi évben 3 évre szólóan fogadták. el. Most ezt
szeretnék kiegészíteni a nemrégiben kialakított iskolatársulás kapcsán. Ez kellene ugyanis
ahhoz, hogy a társulás, ellenőrzött, tiszta állapottal induljon.
Kéri a képviselőket, hogy a határozatot hozzák meg, egyetértésüket kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
100/2009. (X. 22.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Lébény
Nagyközség Önkormányzata és intézménye, 2010 évre
vonatkozó belső ellenőrzési tervét az alábbiakkal egészíti ki:
1. Ellenőrizendő egység:
Az Önkormányzat által fenntartott
Lébényi Közoktatási Központ
Polgármesteri Hivatal.
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2. Az ellenőrzés tárgya:
A Lébényi Közoktatási Központ társulási működésének
ellenőrzése
3. Vizsgálandó időszak: 2009/2010-es tanév
4. Vizsgálat módszere: dokumentációkon alapuló,
szúrópróbaszerű, szükség
szerint tételes, elbeszélgetések.
5. Vizsgálat szervezése: Jelentéssel zárul, legkésőbb 2010.
december 15-ig.
6. Kockázati tényező:
Az Intézmény a 2009/2010-es tanév kezdetétől működik
társulási formában. Közoktatási társulást az önkormányzat még
nem tartott fenn, működtetésében nem rendelkezik
tapasztalatokkal.
Felelős: jegyző
Határidő: 2010. december 15.
4.) Idősek nappali ellátása és a szociális étkeztetés ellátása a Mosonmagyaróvári
Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül
Előterjesztés: lsd. 4. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőnek.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: elmondja, hogy már több ellátási formát bízott a kistérségre
az önkormányzat, ilyen a házi segítségnyújtás és a gyermekjóléti szolgálat. Az idősek nappali
ellátásnak és az étkeztetésnek a Kistérségbe való beviteléről korábban is volt szó, de akkor
nem voltak meg a feltételei. Elmondja, hogy jövőre is fennmarad az a helyzet, hogy ezen
feladatok társulás formájában történő ellátását kedvezőbben finanszírozza az állam. Ezen két
feladat ellátása több, mint 1,5 millió Ft-tal kerülne kevesebbe a kistérségen keresztül. Úgy
gondolja, az önkormányzat nem követ el hibát, ha átadja a feladatot. Az ellátás ugyanabban az
épületben maradna és a dolgozók is maradnának. Természetesen, ha nem jól működik, vissza
is lehet venni ezen ellátási formák működtetését.
Kovács Gábor hozzáteszi, hogy a számok pontosan szerepelnek az előterjesztéshez csatolt
mellékletben. Míg a jövő évtől hozzávetőlegesen 2,9 millió Ft-ot fizetnénk ezekért az
ellátásokért, addig most körülbelül 4,6-4,9 millió Ft-ba kerülnek. Ezen felül amiatt is előnyös
lenne, hogy így 100%-os szakmai kontroll működne az ellátások felett, hiszen a
Mosonmagyaróvári Egyesített Szociális intézmény fogná össze.
Kéri a képviselőket, hogy az előterjesztett határozatot fogadják el. Aki egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
101/2009. (X. 22.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális alapszolgáltatás keretén belül az idősek
nappali ellátását és az étkeztetés bonyolítását 2010. január
1-től, a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulásra
bízza, amelyet a Társulás 2010 január 1-től fenntartásába
kerülő Egyesített Szociális Intézményen keresztül lát el.
A Képviselő-testület a feladatátadással kapcsolatos
szervezési, munkajogi, vagyoni, pénzügyi-gazdasági,
költségvetési
kérdéseket
szabályozó
megállapodás
tervezetet jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert,
hogy a megállapodást az Önkormányzat nevében aláírja.
Határidő: 2009. december 31., majd azt követően
folyamatos.
Felelős: polgármester
5.) Rendelettervezet a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket
megillető szociális, jóléti, egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti
támogatásokról
Előterjesztés: lsd. 5., 6. sz. melléklet
Kovács Gábor ismerteti, hogy nemrégiben a Pénzügyi Bizottság tett egy olyan javaslatot,
hogy az önkormányzati dolgozókat részesítsék egy alkalommal külön kifizetésben. Erre
egyébként hosszú idő óta nem került sor. Ráadásul a testületnek ez az utolsó év végéje, tehát
tulajdonképpen az utolsó alkalma arra, hogy megtehesse ezt. A Pénzügyi Bizottság azzal bízta
meg a Polgármesteri Hivatalt, hogy keressenek forrást, vizsgálják meg, hogy adható-e ez a
külön juttatás. Ez egyébként az idei évben még kedvezőbb feltételek mellett adható, mint
jövőre. Hozzáteszi, hogy az önkormányzati dolgozóknak három halmazát lehet elkülöníteni a
jogviszonyuk alapján: vannak köztisztviselők, közalkalmazottak, valamint a munkajog
szabályai szerint foglalkoztatottak. A köztisztviselők körében, ahhoz, hogy juttatásban
lehessen részesíteni őket, törvényi előírás szerint rendeletet kell alkotni, eddig ilyen rendelet
nem volt.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta elmondja, hogy az előterjesztett rendelettervezet tehát a
köztisztviselőkre vonatkozik, mert esetükben ír elő rendeletalkotási kötelezettséget a Ktv. Az
adható juttatás vázát így esetükben ez a rendelet fogja alkotni. Az iskola esetében kollektív
szerződés alapján adható külön juttatás, amelynek fedezetét természetesen szintén az
önkormányzat biztosítja. Az egyik körbe sem tartozó dolgozók juttatásairól is elkészült a
javaslat, amennyiben a testület megadja a felhatalmazást a díjazásra, úgy azt a következő
ülésen fogják beterjeszteni.
Kovács Gábor elmondja, hogy az előterjesztett rendelettervezetet és a képviselőknek
előzetesen kiosztott határozattervezetet, amely a juttatásról való döntési javaslatot
tartalmazza, célszerű együtt tárgyalni. A pénzügyi dolgozók egyébként megvizsgálták, hogy
van-e rá fedezet. Megállapították, hogy az egyéb nem tervezett bevételekből, és az el nem
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költött kiadásokból lehet rá fordítani. Többek között a forrásául szolgál az önkormányzat idei
évben elért kamatbevétele, amelynek összege el fogja érni a kétmillió Ft-ot.
Kovács Gábor kéri a testületet, először az előterjesztett rendelettervezet elfogadására.
A képviselő testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet, ezzel
megalkotta Lébény Nagyközség Önkormányzatának 11/2009. (X.22.) rendeletét a
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti,
egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról lsd. 7. sz.
melléklet
Kovács Gábor ezt követően kéri a testületet, hogy adómentes juttatás engedélyezéséről is
döntsön, az előterjesztett határozattervezetet fogadja el.
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
102/2009. (X. 22.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete
elismerve az önkormányzat dolgozóinak 2009. évben végzett
munkáját, az önkormányzat valamennyi dolgozóját érintően,
jutalom kifizetését, illetve a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény szerint adómentesen adható juttatás
adását engedélyezi.
Erre a célra az önkormányzat 2009. évi költségvetéséből cca. öt
millió forint használható fel, amelynek forrása az intézményi
működési bevételekből származó többletbevétel, illetve a dologi
kiadások között keletkező megtakarítás, nevesítve:
Ø a 2009. évi kamatbevétel,
Ø a betervezett, de elmaradt kamatkiadás,
Ø a beszámolóval kapcsolatos visszafizetési kötelezettség
részbeni elmaradása.
A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzat munkáltatói
jogkörrel
rendelkező
vezetőit
(polgármester,
jegyző,
intézményvezető), hogy a juttatások odaítéléséről a jogszabályok
és a belső szabályzatok keretei között intézkedjenek.
Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető
Határidő: 2009. december 15.

Kovács Gábor a döntést valamennyi önkormányzati dolgozó nevében megköszöni a
testületnek.
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6.) Tájékoztató a falumúzeum helyzetéről
Kovács Gábor bevezetésképpen elmondja, hogy a testület már sokszor foglalkozott ezzel a
témával. Most főleg aktuálissá vált, ugyanis a múzeum födémszerkezete beszakadt, a
felújítása pedig nem lenne kifizetődő az épületet megvizsgáló szakemberek szerint sem.
Ezt követően átadja a szót Kiszeli Lajos alpolgármesternek, aki már eddig is sokat
foglalkozott a múzeum sorsával.
Kiszeli Lajos elmondja, hogy a nyár folyamán már tettek lépéseket a kiállítási anyag
megmentése érdekében. Szenkuti Károlyt, a mosonmagyaróvári Hanság Múzeum igazgatóját
írásban is felkérték, hogy segítsenek ebben. A kiállított anyagot konzerválni kell, és
ideiglenesen el kell helyezni, így lehet megőrizni a jövő számára. Szentkuti Úr két
munkatársát, egy néprajzos és egy restaurátor szakembert kért meg, hogy nézze meg az
anyagot, és segítsen annak biztonságos helyre szállításában. Augusztus elején két napon
keresztül zajlott az átmentés, amelyben a nyugdíjas egyesület is részt vett, segítségüket ezúton
is köszöni. A kiállítást lebontották, a tárgyakat megtisztították, konzerválták és fóliába
csomagolták, a faanyagokat pedig tartósították. Ezt követően elhelyezték a nagyiskola volt
szolgálati lakásának helyiségeibe. A tárgyak körülbelül 2/3-át kezelték át, a munkát
szeptemberben sajnos nem tudták folytatni, azt egy hét múlva tudják befejezni. Ezúton is kéri
a nyugdíjas egyesület tagjait, hogy ezúttal is jöjjenek segíteni nekik. A legnagyobb kérdés
azonban az, hogy mi lesz a kiállítás további sorsa. Sajnos az önkormányzati ingatlanok
állapota jelenleg nem teszi lehetővé, hogy hosszú távú elképzelésekről beszélhessenek.
Tervek természetesen vannak, megkéri Sárvári Istvánt, hogy ismertesse ezeket.
Sárvári István köszöni Kiszeli Lajosnak a munkáját, és természetesen a nyugdíjasokét is.
Felajánlja, hogy amennyiben kell, az iskola tanulói is szívesen segítenek. Kérdéses még az,
hova teszik az eddig szabadtéren kiállított tárgyakat. Ismerteti, hogy az Oktatási és Kulturális
Bizottság október 19-én tartott ülésén is a falumúzeum kérdését tárgyalta. Az ülésen
tulajdonképpen csak közösen gondolkodtak, hiszen dönteni nem kellett semmiről. A fő
kérdés, hogy mi legyen a múzeum sorsa. Szeretné, ha a kérdés megoldásában összefognának a
lébényiek, várják a civil szervezek és a magánszemélyek javaslatait egyaránt. Neki van egy
elképzelése a leendő kiállítás helyszínére vonatkozóan: a nagyiskola egyéb helyiségei
adhatnának teret neki. Ez az épület véleménye szerint múzeumnak és iskolának is teret tudna
adni. Tulajdonképpen a pincétől a padlásig be lehetne rendezni, erős inspirációt érez ebben az
épületben, és a megújított funkció méltó továbbélést teremtene neki. Egy leendő múzeum
intézményesítésével is akadnának gondok, kiderült ugyanis, hogy múzeum működési
engedéllyel sem bír, a legtöbb pályázat beadásához pedig az szükséges. Ő arra tenne
javaslatot, hogy a múzeum az oktatási nevelési intézmény részeként éledjen újjá. Hasonló
törekvések vannak máshol is arra, hogy múzeumokat, intézményeket interaktívvá,
oktatóbaráttá tegyenek. Lébényben el tudná például képzelni, hogy pödrést vagy
szatyorkészítést tanítanak a diákoknak a múzeum keretein belül. Hozzáteszi, hogy a meglévő
anyaghoz még érdemes lenne gyűjteni, hogy az agrártörténeti gyűjtemény helytörténeti
gyűjteménnyé bővülhessen. Természetesen, ha ott kerülne elhelyezésre, akkor a nagyiskola
infrastrukturális felújítására is gondolni kell. Az Oktatási és Kulturális Bizottság ülésén
döntés ugyan nem született, de ezeket a kérdéseket tárgyalták. Az itt elhangzottakhoz
mindenki hozzáteheti a saját gondolatát, várják a testület és a lakosság részéről is a
hozzászólásokat, észrevételeket, hogy elindulhassanak a megoldás felé.
Kovács Gábor: Az udvaron tárolt kiállítási tárgyak ideiglenes elhelyezésére egy gyors
átmeneti megoldást találtak ki: tavasszal a nagyiskola és a plébánia között kocsiszínt,
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esőmentes helyet alakítanának ki nekik. Véleménye szerint a gyűjteményt meg kell őrizni, és
ha a lébényiek tulajdonában olyan eszköz van, ami a múzeum számára érdekes lehet, akkor
azt ne hagyják elveszni, hanem juttassák el hozzájuk.
Bujtás László: Megjegyzi, úgy tudja jó néhány tárgy visszakerült innen az óvári Hanság
Múzeumba. Megkérdezi, hogy amennyiben sikerül kialakítani múzeumot itt, azok
visszakerülne-e, mert tudomása szerint a Lébény környékén végzett ásatásokból nagyon sok
emlék került elő. Jó lenne, ha ezeknek legalább a fotója megtekinthető lenne majd.
Kiszeli Lajos tájékoztat, hogy amennyiben az elhelyezés megfelelő lesz, akkor az elvitt
tárgyakat visszakaphatják, sőt további lébényi eredetű tárgyakat is hoznak.
Kovács Gábor végezetül elmondja, hogy a tárgyalt témában nem kell döntést hozni.
7.) Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztés: lsd. 8. sz. melléklet
Kovács Gábor bevezetésképp elmondja, hogy utoljára szeptember 17-én volt ülés. Az azóta
eltelt lényegesebb eseményeket szeretné ismertetni röviden.
· Örömmel számol be róla, hogy a Haydn év programsorozathoz Lébény is csatlakozott.
Erre annál is inkább büszke, mert inkább nagyobb települések, városok vettek részt
ebben.
· Szeptember 21-én volt a legutóbbi ülésen tárgyalt TDM szervezet alakuló ülése. A
szervezők valóban betartották az ígéretüket, és beválasztották őt az Egyesület
vezetőségébe.
· Szeptember 22-én a Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás
alapító okirat módosítását írták alá.
· Ezen hét hétvégéjén a sportpálya parkolójában találkozott egy csapat, és a nemrégiben
kialakított tanösvényen végighaladva összeszedték a szemetet. Jó, hogy kitakarították,
azt viszont elszomorítónak tartja, hogy sokan szeméttelepnek nézik a területet. Kéri,
hogy ha bárki szemetelőket lát ott, jelezze a hivatalnak, hogy el tudjanak járni velük
szemben.
· Vasárnap pedig fogathajtó versenyt rendeztek a településen, amelynek a főszponzora
az önkormányzat volt. Kiemeli Szabó Tibor és Scheier Csaba érdemeit a rendezvény
megszervezésében. Részletek a Lébény újságban olvashatók róla. Reméli, egy év
múlva is megrendezésre kerülhet.
· Szeptember 28-án Leader ülésen volt Kimlén. Örömmel tájékoztat, hogy az
evangélikus temető felújítására az Evangélikus Egyházközség mintegy 15 millió Ft-ot
nyert.
· Szeptember 29-én a Kistérségi Társulás kihelyezett ülését tartották Héderváron. A
rendkívüli ülésen elsősorban a jövő évi adóztatásról volt szó. Sok információt nem
kaptak, de egy konkrét számra fény derült: a MÁK tájékoztatása szerint a 8%-os
személyi jövedelemadó jövőre is megmarad az önkormányzatok bevételeként, ez
körülbelül 39.7 millió Ft-os bevételt jelent a jövő évre, ami nem kevesebb, mint az
elmúlt években.
· Aznap este került sor a benyújtandó TDM pályázat aláírására is.
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· Október 1-jén a Lébetra Kft. volt telephelyén lévő területet tekintettek meg egy
Németországból érkezett vendéggel, akinek a megbízója szeretne befektetni itt.
Fontosnak tartja az együttműködést velük. A német befektetők egy benzinkút, szálló
és kiszolgáló létesítményei elhelyezésére keresnek helyszínt, a megtekintett területhez
vezető utat ugyan kicsit messzinek találták az autópályától, és az odavezető út is rossz,
de a befektetés így sem tűnik reménytelennek.
· Október 2-án pénteken az Idősek napja alkalmából a község mintegy 360 70 év feletti
lakóját várták a Közösségi Házba. Körülbelül 120-130-an tudtak eljönni, nekik egy
szép műsorral és vacsorával kedveskedtek. Valamennyi 70 év feletti egy
ajándékcsomagot is kapott, erre az idén is sikerült pénzt elkülöníteni. Akik nem jöttek
el, azoknak az iskola diákjai házhoz vitték az ajándékot.
· Ezen a napon az előző tanév nyolcadik osztályosainak, akik a tavalyi kompetencia
felmérésen kiváló eredményt értek el, egy jutalom-vacsorát szerveztek. Köszöni
Sárvári István igazgatónak az ötletet.
· Október 7-én a közbeszerzések és pályázatok ügyében járt Budapesten. A rendelő
módosított tervei és az óvoda kiviteli tervei is elkészültek és a CÉDE pályázatra is ki
tudják írni a közbeszerzési felhívást, ami hamarosan megjelenik a Közbeszerzési
Értesítőben.
· Október 12-én Erdélyből jártak itt vendégek a Leader egyesület és az ottani CsíkiLeader egyesület csereprogramjának keretében. Erdélyben Dömsödi József képviselte
a települést, az erdélyiek pedig három napot töltöttek a környéken, ebből egy délutánt
Lébényben. Reméli, testvér települési kapcsolat is létrejön velük.
· Október 15-én a Közösségi Ház felújítására benyújtott pályázatot készítő cég
képviselője járt nála, a pályázatot és a kiviteli terveket pontosították. Ha összejön, 5055 millió Ft értékű felújítás és részleges bővítés mehet végbe.
· Végezetül egy október 24-i rendezvényre hívja fel a figyelmet: nemzetközi vizsla
verseny lesz Lébényben, 5 ország részvevőivel, nagyon látványos rendezvénynek
ígérkezik.
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselők már előzetesen
megkapták.
Kovács Gábor kéri, hogy aki a két ülés közötti legfontosabb eseményekről és a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóját elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
103/2009. (X. 22.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármester két ülés között történt legfontosabb
eseményekről és a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolóját elfogadja.
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8.) Egyéb döntést igénylő ügyek
a.) A lébényi 0566 hrsz-ú ingatlan hasznosítása
Előterjesztés: lsd. 9. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy az előterjesztéssel érintett terület egy keskeny 4 méteres
földsáv. Erre Wandraschek Zsolt nyújtott be vételi ajánlatot, mert ez a földnyelv az általa
használt területeket felosztja, és amennyiben erre az önkormányzatnak nincs szüksége, azt
szívesen megvásárolná, vagy hosszabb távra bérbe venné. A terület az ingatlannyilvántartásban jelenleg is szántóként szerepel, így ez nem jelentene váltást a
hasznosításában. Azt javasolja, hogy noha csekély értékű területről van szó, független
értékbecslő állapítsa meg az értékét, mielőtt eladásra kerülne.
Kéri a képviselőket, hogy a határozati javaslat elfogadásával hatalmazzák fel a terület
értékbecslésének elrendelésére, azzal, hogy az értékesítésről majd az értékbecslés ismeretében
döntenek.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
104/2009. (X. 22.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
elrendeli, hogy az önkormányzat tulajdonát képező lébényi 0566
hrsz-ú ingatlan értékének megállapítására készüljön értékbecslés.
A képviselő-testület ennek ismeretében dönt az ingatlan
hasznosításáról.
Felelős: polgármester
Határidő: 2009. november 26.

b.) Játszótér céljára szolgáló terület kialakítása és megvétele
Határozati javaslat: lsd. 10. sz. melléklet
Kovács Gábor tájékoztat, hogy fiatal családosok keresték meg azzal a kéréssel, hogy a Fő
utca és a Kossuth utca közötti üresen álló háromszög alakú telek csúcsi részén jó lenne
kialakítani egy kisebb játszóteret. A falunak ez a része ugyanis távol van a játszóterektől és
sok kisgyerek született az utóbbi időben itt. Az érintett terület kb. 150-200 m2 nagyságú,
értékének meghatározásakor a hivatalos ingatlanbecslés eredményeit vennék alapul, úgy
ahogy a Sarló köz esetében tették.
A terület megvételéhez szükséges tárgyalások folytatására és egyezség esetén a megvételére
kéri a felhatalmazást, azzal, hogy a megszerzés előtt az első fokú építéshatósággal konzultál
róla, hogy játszótérhez szükséges terület kialakítható-e itt.
Aki egyetért vele, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
105/2009. (X. 22.) határozata:
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I. Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson,
illetve egyezség esetén szerződést kössön a lébényi 2 hrsz-ú
ingatlan tulajdonosával játszótér céljára szolgáló terület
kialakítása és megvétele tárgyában.
A játszótér céljára megfelelő terület természetben Lébény
Kossuth u. és Fő u. által bezárt háromszög csúcsától számítva
cca.150-200 m2.
Vételár max. a forgalmi érték 50 %-a (2500,- Ft/m2 fogalmi
érték alapul vételével).
II. A I. pont szerinti felhatalmazás csak abban az esetben
érvényes, ha a lébényi 2 hrsz-ú ingatlanból a játszótérhez
szükséges önálló terület az építéshatóság engedélyével
kialakítható.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. március 31.

c.) Egyéb tájékoztatás
Kovács Gábor tájékoztat, hogy sikerült a MÁV-tól vágányfelújítás során kirostált
bazaltőrleményt nagytételben szerezni. Az így nyert anyagot a település környékéről kiinduló
mezőgazdasági utak kezelésére használják fel, a munka már folyik. Köszöni azoknak a
mezőgazdasási vállalkozóknak, akik segítenek ebben, valamit köszöni a Zsé-Té Bt-nek a
rendelkezésre bocsátott homlokrakodó gépet is.
Kovács Gábor egyéb kérdés és észrevétel híján 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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