Jegyzőkönyv

Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 26-án,
a községházán tartott üléséről.
Jelen vannak:
Kovács Gábor polgármester
Kiszeli Lajos alpolgármester
Bujtás László képviselő
Czigány István képviselő
Dömsödi József képviselő
Pálinger Béla képviselő
ifj. Sárvári István képviselő
Sólyom Gábor képviselő
Wandraschek Ferenc képviselő
Hiányzik:
Fülöp Lajosné képviselő
Nátz Zsolt képviselő
Rum János képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
Meghívottak:
Tolnai Henriette pénzügyi főelőadó
Kovács Gábor: Köszönti az ülésen megjelenteket valamint a kábeltelevízió nézőit. Három
képviselő előre jelezte, hogy nem tud az ülésen részt venni. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Bujtás László és Czigány István képviselőket kéri fel.
Kéri a képviselőket, hogy a napirendet, valamint a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét
határozattal fogadják el.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
106/2009. (XI. 26.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009.
november 26-i ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.)
2010. évi költségvetési koncepció beterjesztése.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
2.)
Tájékoztatás az Önkormányzat 2009. évi háromnegyed éves
gazdálkodásának helyzetéről.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
3.)
A polgármester tájékoztatója a Mosonmagyaróvári
Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsban végzett tevékenységéről.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
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4.)
A Polgármesteri Hivatal Szervezeti
Szabályzatának módosítása.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

és

Működési

5.)
Rendelettervezet a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás helyi szabályairól szóló 21/2005. (X: 28.) rendelet
módosításáról.
Előterjesztő: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
6.)
Szociális szolgáltatások biztosítási lehetősége a Kistérségi
Egyesített Szociális Intézményen keresztül.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
7.)
Pályázat benyújtása az „Együtt, akadályok nélkül a lébényi
„Idősek Klubja” akadálymentesítése” című pályázatra.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
8.)
Pályázatok benyújtása a „Leader pályázat” keretén belül a
Szigetköz-Mosoni Sík Leader Egyesületben.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
9.)
Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
10.) Egyéb döntést igénylő ügyek
Kelet-Hanság Kapuja Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulása
alapító okiratának módosítása.
Előterjesztő: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
Jegyzőkönyv hitelesítők: Bujtás László és Czigány István képviselők
1.) 2010. évi költségvetési koncepció beterjesztése
Előterjesztés: lsd. 1. sz. melléklet
2.) Tájékoztatás az Önkormányzat 2009. évi háromnegyed éves gazdálkodásának
helyzetéről
Előterjesztés: lsd. 2. sz. melléklet
Kovács Gábor tájékoztat, hogy a több képviselővel is kiegészült Pénzügyi Bizottság az ülést
megelőzően már megtárgyalta a koncepciót és a beszámolót. Megkéri a Bizottság elnökét,
hogy ismertesse az álláspontjukat.
Dömsödi József elmondja, hogy a kiadások és a bevételek várhatóan az idei évhez hasonlóan
fognak alakulni jövőre is. A költségvetési koncepciót és a beszámolót elfogadásra javasolják a
testületnek.
Kovács Gábor hozzáteszi, hogy a költségvetési koncepció kapcsán a képviselők egy olyan
határozati javaslatot kaptak, amely semmilyen adójellegű bevételben nem kezdeményez
emelést, de a takarékos gazdálkodás követelményeinek megfelel. Minden lehetséges bevételi
lehetőséget meg akarnak ragadni, itt például arra gondol, hogy az önkormányzati helyiségeket
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különböző rendezvényekre bérleti díj ellenében adják ki, ahogy ezt eddig is tették. A
beszámolóval kapcsolatban elmondja, hogy a szeptemberi állapot szerint a tervezett bevételek
73%-a folyt be, a kiadásoknak pedig 63-64%-a teljesült. A kiadások alakuláshoz azt a
megjegyzést teszi, hogy azért csak ez az arány, mert a 2009-es évre tervezett
nagyberuházások az előkészítő szakasz elhúzódása miatt csak a következő évben kezdődnek
meg.
Megkérdezi Tolnai Henriette pénzügyi főelőadót kíván-e szóbeli kiegészítést tenni ehhez.
Tolnai Henriette nem kíván.
Kovács Gábor megkérdezi a képviselőket, van-e valamilyen kérdésük, észrevételük.
Ennek hiányában kéri, hogy a költségvetési koncepciót, majd a beszámolót fogadják el.
Aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
107/2009. (XI. 26.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az
önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepcióját az alábbi
alapelvek alapján fogadja el:
Ø Nagy figyelmet kell fordítani a kötelező és nem kötelező feladatok számbavételére, az
utóbbiak indokolt mérsékelésére. A kötelező feladatok ellátására törvény kötelezi az
önkormányzatot, fontos a megfelelő szervezeti keretek biztosítása.
Ø A pénzügyi stabilitás érdekében a feladatok finanszírozását a lehető legkisebb
működési hitel felvétel mellett kell biztosítani. Finanszírozási folyószámlahitel
tervezése elengedhetetlen.
Ø Fejlesztési hitel nyertes pályázatok megvalósítására vehető igénybe.
Ø Törekedni kell arra, hogy a felhalmozási bevételek a felhalmozási kiadások fedezetét
képezzék.
Ø Az egyéb társadalmi és civil szervezetek támogatását a célszerűség és szükségesség
elveire figyelemmel kell biztosítani.
Ø A tervezhető bevételek reális szinten kerüljenek felmérésre, gondoskodni kell a
tervezett bevételek beszedéséről.
Ø A közszférában várhatóan béremelés nem lesz, azonban biztosítani kell a kötelező
feljebb- és átsorolások, jubileumi jutalmak fedezetét, a törvényben meghatározott
egyéb juttatásokat, a minimálbér változásának fedezetét.
Ø A dologi kiadások költségvetési forrásból történő emelésére nincs lehetőség,
ugyanakkor a közüzemi díjak inflációt követő emelésének fedezetét biztosítani kell.
Ø Figyelemmel kell kísérni a megfelelő pályázatokat. Szükséges 2010-ben elkülöníteni
forrást a pályázati önrész biztosításához.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. február 15.
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A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
108/2009. (XI. 26.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az
önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásának helyzetéről
szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3.) A polgármester tájékoztatója a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulási
Tanácsban végzett tevékenységéről
Előterjesztés: lsd. 3.sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a részletes, minden eseményre kiterjedő írásbeli beszámolót a
képviselők már előzetesen megkapták. Évente két alkalommal törvényi kötelessége a
polgármestereknek beszámolni a Kistérségi Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről.
Hozzáteszi, hogy ebben az évben sok esemény történt, mondhatni felpörgött a Kistérség,
hiszen a következő évtől még több feladatot vesz át az önkormányzatoktól. Ebből a lakosság
változást nem fog érezni, a változást csak az jelenti, hogy tevékenységek szakmai felügyeletét
és finanszírozását Mosonmagyaróvárról látják el ezután. Az Egyesített Szociális Intézmény
valamit a Gyermekjóléti és Családsegítő Központ a Kistérség fenntartásába kerül 2010. január
1-jétől. Ezen kívül jövőre újabb szakfeladatok átvételét is tervezik, a kedvezőbb állami
finanszírozás miatt.
Kéri, hogy a beszámolót fogadják el.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
109/2009. (XI. 26.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
polgármester
Mosonmagyaróvári
Többcélú
Kistérségi
Társulásban végzett munkájáról szóló beszámolót jóváhagyja.
4.) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztés: lsd. 4. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőnek, aki ismerteti a
módosítás indokát.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: Ismerteti, hogy a módosítás indoka az, hogy módosult a
hivatal Alapító Okirata, és azokkal a tevékenységekkel, amelyeket abban módosítottak,
módosítani kell a szervezeti és működési szabályzatot. A másik indok, hogy vannak olyan
tevékenységek az önkormányzatnál, amelyek nem tartoznak szervezetileg sehova sem.
Ilyenek például a védőnő, a könyvtáros, vagy a fizikai alkalmazottak. Időnként szükséges
lenne, hogy ők is szervezeti rendszerbe tagozódjanak, és ilyen módon szabályozásokat
lehessen rájuk megállapítani.
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Kovács Gábor az utolsó ábrát ajánlja a képviselők figyelmébe tanulmányozásra.
Wandraschek Ferenc megkérdezi, hogy a művelődésszervező ezáltal milyen státuszba kerül.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: elmondja, hogy a korábbiakhoz képest változás nincs,
művelődésszervező az önkormányzattal jogviszonyban álló dolgozó, a polgármester közvetlen
irányítása alatt áll.
Kovács Gábor további kérdés híján kéri, hogy kézfeltartással fogadják el a módosítást.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
110/2009. (XI. 26.) határozata:
A Képviselő-testület Lébény Nagyközség Polgármesteri
Hivatalának a képviselő-testület 30/2008. (III. 26.) számú
határozatával megállapított és a 105/2008. (XI.27.) számú
határozatával módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát (a
továbbiakban: Hivatali SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja,
illetve kiegészíti:
I.

A Hivatali SZMSZ bevezető rendelkezési az alábbiak szerint módosul:

„A Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a
továbbiakban: áht.), a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi
CV. tv.(a továbbiakban: Kt.), az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.)
Korm. rendelet (továbbiakban: ámr.) valamint Lébény Nagyközség Önkormányzatának
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2008. (III.27.) rendelete (továbbiakban:
SZMSZ) alapján az alábbi szabályzatot alkotja.”
II.

A Hivatali SZMSZ I. fejezet 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép,
valamint kiegészül az alábbi 1.16. ponttal, a jelenlegi 1.17. számozása 1.18. ra
változik:
1.2. „Lébény Nagyközség Polgármesteri Hivatala jogi személyiséggel rendelkező,
önállóan működő és gazdálkodó, közhatalmi költségvetési szerv, az
önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve. Előirányzatai felett teljes
jogkörrel rendelkezik.”
1.16.

III.

„A Hivatal törzskönyvi nyilvántartási száma: 366971”

A Hivatali SZMSZ I. fejezet 2. pont 2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép,
kiegészül a 2.3/A ponttal, továbbá a 2.4. pontja kiegészül a 2008. évi CV. tv a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról jogszabályi hivatkozással:
2.3. „Alaptevékenysége (2009. december 31-ig):
014034

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

452025

Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása
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2.3/A

552411

Munkahelyi vendéglátás

631211

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

701015

Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

751153

Önkormányzatok
tevékenysége

751669

Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás

751845

Város- és községgazdálkodás

751878

Közvilágítási feladatok

751922

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai

751966

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem
tervezhető elszámolása

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

és

többcélú

Alaptevékenysége (2010. január 1-től):
8411

Általános közigazgatás

841112

Önkormányzati jogalkotás
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kistérségi

társulások

igazgatási

841114

Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

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

841901

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

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
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IV.

882121

Helyi eseti lakásfenntartási támogatás

882122

Átmeneti segély

882123

Temetési segély

882124

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

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.”

A Hivatali SZMSZ II. fejezet 3. pontja kiegészül a következő 3.3. ponttal:
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3.3.

„A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését, kiegészítve, az önálló költségvetési
szervhez (Polgármesteri Hivatal, Lébényi Közoktatási Központ) nem tartozó,
szakfeladaton ellátott tevékenységekkel, illetve munkakörökkel, az 1. számú
függelék tartalmazza.
Szakfeladaton ellátott tevékenységek és munkakörök:
Ø Művelődésszervezés, - művelődésszervező, közalkalmazotti jogviszony
keretében,
Ø Védőnői tevékenység, - védőnő, közalkalmazotti jogviszony keretében,
Ø Idősek nappali ellátása, - gondozó nők, közalkalmazotti jogviszony
keretében,
Ø Településüzemeltetési és fenntartási feladatok, - telepüzemeltetési csoport
keretében, csoportvezető irányításával, munkaviszonyban.

V.

A Hivatali SZMSZ VI. fejezet 17.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
17.5.

Az érvényesítés a teljesítés szakmai igazolásán alapul. Ennek érdekében –
érvényesítés és utalványozás előtt – a szakmai igazolásra jogosult a teljesítést
leigazolja, egyúttal feltünteti az érintett szakfeladat megnevezését, illetve a
fedezetül szolgáló előirányzatot.

VI. A Hivatali SZMSZ a szervezeti ábrát tartalmazó 1. számú melléklettel egészül ki.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

5.) Rendelettervezet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás helyi szabályairól
szóló 21/2005. (X: 28.) rendelet módosításáról
Előterjesztés: lsd. 5. sz. melléklet
Kovács Gábor felkéri dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőt, hogy ismertesse, miért van
szükség a rendelet módosítására.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: ismerteti, hogy 2009. október 1-jétől jelentősen módosult a
közigazgatási eljárási törvény, a Ket. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás helyi
szabályairól szóló rendelet jelenleg kizárja az elektronikus ügyintézést. Ezt azonban a Ket.
módosítás államigazgatási hatósági ügyekben a továbbiakban már nem teszi lehetővé, az erre
vonatkozó részt tehát ki kell venni a rendeletből, azzal, hogy önkormányzati hatósági
ügyekben továbbra is javasolják a korlátozás fenntartását.
Kovács Gábor kéri a képviselőket, hogy az előterjesztett rendelettervezetet fogadják el.
A képviselő testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet, ezzel
megalkotta Lébény Nagyközség Önkormányzatának 12/2009. (XI.26.) rendeletét a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás helyi szabályairól szóló 21/2005.(X.28.)
rendelet módosításáról lsd. 6. sz. melléklet
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6.) Szociális szolgáltatások biztosítási lehetősége a Kistérségi Egyesített Szociális
Intézményen keresztül
Előterjesztés: lsd. 7. sz. melléklet
Kovács Gábor tájékoztat, hogy a jövő évtől a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi
Társulás átveszi a mosonmagyaróvári Egyesített Szociális Intézményt valamint a
Gyermekjólét és Családsegítő Központot. A kistérségi feladatellátást ugyanis az állam
kedvezőbben finanszírozza, mintha azt az önkormányzat saját maga látná el. Átadja a szót dr.
Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőnek az előterjesztés ismertetésére.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: Tájékoztat, hogy ahhoz, hogy ezen feladatok ellátásához az
emelt normatívát, a kistérségi normatívát megkaphassa a kistérség, bizonyos számú
önkormányzatnak részt kell venni a feladatokban. Számszerűen ez azt jelenti, hogy legalább
az önkormányzatok 50%-ának részt kell venni, a résztvevő önkormányzatok
lakosságszámának pedig el kell érni a kistérség lakosságszámának legalább 60%-át. Ezért a
kistérség olyan kéréssel fordulta településhez, hogy azokban a feladatokban is vegyen részt az
önkormányzat, amelyek egyébként nem tartoznának a kötelezően ellátandó feladatai közé.
Ilyenek a hajléktalanok ellátása, az Idősek Gondózóháza és az Idősek Otthona. Amennyiben
erről dönt a testület, az kötelezettséget nem von maga után, de megvan a lehetőség ezen
szociális szolgáltatások igénybevételére, ha esetleg lébényi ellátottnak lesz rá szüksége.
Fizetni is csak igénybevétel esetén kell utána. Javasolja, hogy az önkormányzat vegyen részt
benne, hiszen szükség esetén megvan a lehetőség az előterjesztés szerinti szolgáltatások
igénybevételére.
Kovács Gábor megjegyzi, hogy a korábbi években is adódott olyan helyzet, hogy volt egy
lébényi hajléktalan és csak nagyon nehezen tudták a sorsát rendezni. Kovács Gábor
szavazásra teszi fel a határozattervezeteket.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
111/2009. (XI. 26.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzata csatlakozik a Hajléktalanok
Átmeneti Szállása és a Hajléktalanok Nappali Melegedője
szolgáltatásokhoz 2010. január 1-jétől.
Felelős: Kovács Gábor polgármester
Határidő: A döntés megküldése a Társuláshoz: 2009. november 30.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
112/2009. (XI. 26.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzata 2010.január 1-jétől igénybe kívánja
venni az ápolás-gondozást és átmeneti elhelyezést nyújtó szolgáltatást az
- Aranykor Idősek Otthona,
- Idősek Gondozóháza,
- Idősek Emeltszintű Otthona intézményekben.
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Az Önkormányzat a ténylegesen igénybe vett szolgáltatás után a
települési gondozottra jutó teljes költség és a gondozott után keletkező
teljes bevétel közötti különbözetet biztosítja.
Felelős: Kovács Gábor polgármester
Határidő: A döntés megküldése a Társuláshoz: 2009. november 30.
7.) Pályázat benyújtása az „Együtt, akadályok nélkül a lébényi „Idősek Klubja”
akadálymentesítése” című pályázatra
Előterjesztés: lsd. 8. sz. melléklet
Kovács Gábor ismerteti, hogy az Idősek Klubjának akadálymentesítésére is lehet pályázni,
egy hasonló pályázat keretein belül, mint amit a volt gimnázium épületére is benyújtottak. Az
akadálymentesítés során a nyílászárókat akadálymentes újakra cserélnék ki, és a
mellékhelyiségek akadálymentessé tétele is megtörténne. Hozzávetőlegesen 10 millió Ft a
beruházás összege, ebből kb. 1,5 millió Ft az önrész. A pontos összegek az előterjesztésben
szerepelnek. Javasolja, hogy indítsák el a pályázatot, mert amennyiben sikerül, úgy az idősek
nappali ellátásának is méltó, akadálymenetes helyet tudnának biztosítani.
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése.
Kérdés nem hangzott el.
Kovács Gábor kéri, hogy amennyiben egyetértenek vele, kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
113/2009. (XI. 26.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul
ahhoz, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be az „Együtt,
akadályok nélkül a lébényi ,,Idősek Klubja” akadálymentesítése” című
pályázatra, az önkormányzat tulajdonában lévő, Idősek Klubja (9155
Lébény, Iskola utca 15. 1508 hrsz.) teljes körű akadálymentesítésére,
elérhetővé tételére.
A fejlesztés forrásösszetétele várhatóan:
Összege
(Ft-ban)

Megnevezés
Saját forrás

1.481.922

Hitel
Támogatásból igényelt
összeg
Egyéb támogatás
(nevesítve)
Egyéb forrás

0
8.397.557
0
0

Összesen

9.879.479
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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.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására.
Felelős: polgármester,
Határidő: 2009. november 30.

8.) Pályázatok benyújtása a „Leader pályázat” keretén belül a Szigetköz-Mosoni Sík
Leader Egyesületben
Előterjesztés: lsd. 9. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy ez az előterjesztés is pályázatokról, mondhatni egy pályázatcsomagról szól. Ezeket a civil szervezetekkel karöltve nyújtották be a Leader Egyesülethez,
mert amennyiben civil szervezet pályázik, úgy kisebb önerő szükséges, és magasabb
támogatást lehet elérni. Többek között mobilszínpad és hozzá világítás, hangosítás, és
mikroportok beszerzésére, valamint a Liszt Ferenc Vegyeskarnak formaruhára, hangszerre, és
hangosításra pályáztak. Az önkormányzat is nyújtott be pályázatot, még pedig a Szent Jakab
napi rendezvény programjaira, közte egy erről az eseményről forgatandó film elkészítésére,
amit a televízió is leadna. Az Egyesület Lébényért utcafásításra és utcabútorok beszerzésre
pályázott.
A pályázatokhoz szükséges önerő általában 20%, kivétel az utcafásítás esetében, ami 100%ban támogatott. Arra tesz javaslatot, hogy az önkormányzat biztosítsa a benyújtott pályázatok
önerejét, valamint vállalja át az előfinanszírozást. A megnyert eszközöket, berendezéseket így
tulajdonképpen a lébényi civil szervezetek mindegyike használhatná.
Wandraschek Ferenc kifogásolja, hogy a Civil Szervezetek Bizottsága nem kapott erről
értesítést.
Kovács Gábor a testület hozzájárulását kéri a pályázatok önerejének biztosításához, illetve
előfinaszírozásához. Szavazásra teszi fel a határozattervezeteket, aki egyetért, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
114/2009. (XI. 26.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a
lébényi Liszt Ferenc Vegyeskarnak az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program IV. tengelye, a "Leader pályázat" keretén belül a Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesülethez formaruha beszerzésére, hangosításhoz
eszközbeszerzésére és hangszerbeszerzésre benyújtott pályázatával.
A projekt bruttó teljes költsége: 1 698 375 Ft
A támogatás összege: 1 358 700 Ft
Támogatási intenzitás: 80 %
Az önrész összege: 339 675 Ft
12

A képviselő-testület biztosítja a projekt költségének előfinanszírozását a
2010. évi költségvetés terhére, valamint a pályázathoz szükséges önrészt
a Liszt Ferenc Vegyeskarnak a 2010. évre tervezett átadott pénzeszközök
terhére.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: polgármester
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
115/2009. (XI. 26.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a
Lébényi Amatőr Színjátszó és Kulturális Egyesületnek az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengelye, a "Leader
pályázat" keretén belül a Szigetköz - Mosoni-sík Leader Egyesülethez
mikroport-készlet és hozzá való hangosítás beszerzésére benyújtott
pályázatával.
A projekt bruttó teljes költsége: 4 980 625 Ft
A támogatás összege: 3 984 500 Ft
Támogatási intenzitás: 80 %
Az önrész bruttó összege: 996 126 Ft
A képviselő-testület biztosítja a projekt költségének előfinanszírozását a
2010. évi költségvetés terhére, valamint a pályázathoz szükséges önrészt
a Lébényi Amatőr Színjátszó Egyesületnek a 2010. évre tervezett átadott
pénzeszközök, illetve a 2010. évi költségvetés tervezett pályázati önrésze
terhére.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: polgármester
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
116/2009. (XI. 26.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a
"Játék-Vár" Egyesületnek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
IV. tengelye, a "Leader pályázat" keretén belül a Szigetköz - Mosoni-sík
Leader Egyesülethez szabadtéri mobilszínpad beszerzésére és szabadtéri
világítás eszközbeszerzésére benyújtott pályázatával.
A projekt bruttó teljes költsége: 5 173 150 Ft
A támogatás összege: 4 138 520 Ft
Támogatási intenzitás: 80 %
Az önrész bruttó összege: 1 034 630 Ft
A képviselő-testület biztosítja a projekt költségének előfinanszírozását a
2010. évi költségvetés terhére, valamint a pályázathoz szükséges önrészt
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a „Játék-Vár" Egyesületnek a 2010. évre tervezett átadott pénzeszközök,
illetve a 2010. évi költségvetés tervezett pályázati önrésze terhére.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: polgármester
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
117/2009. (XI. 26.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a
Lébény
Nagyközség
Önkormányzata
az
Új
Magyarország
Vidékfejlesztési Program IV. tengelye, a "Leader pályázat" keretén belül
a Szigetköz - Mosoni-sík Leader Egyesülethez Szent Jakab napi
rendezvény költségtérítésre benyújtott pályázatával.
A projekt bruttó teljes költsége: 4 600 000 Ft
A támogatás összege: 3 680 000 Ft
Támogatási intenzitás: 80 %
Az önrész bruttó összege: 920 000 Ft
A képviselő-testület biztosítja a projekt költségének előfinanszírozását a
2010. évi költségvetés terhére, valamint a pályázathoz szükséges önrészt
a 2010. évi költségvetés tervezett pályázati önrészéből.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: polgármester
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
118/2009. (XI. 26.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az
Egyesület Lébényért az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV.
tengelye, a "Leader pályázat" keretén belül a Szigetköz - Mosoni-sík
Leader Egyesülethez utcák fásításához költségtérítés és kültéri pihenő
beszerzésére benyújtott pályázatával.
A projekt bruttó teljes költsége: 3 028 563 Ft
A támogatás összege: 3 028 563 Ft
Támogatási intenzitás: 100 %
A képviselő-testület biztosítja a projekt költségének előfinanszírozását a
2010. évi költségvetés terhére.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: polgármester
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9.) Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kovács Gábor az elmúlt ülés óta történt legfontosabb eseményeket foglalja össze. Lejárt
határidejű határozat nem volt.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

Nemzetközi vizsla főversenyt tartottak Lébényben
Az említett pályázatok előkészítő szakasza zajlott.
Jánossomorján kistérségi ülésen vett részt.
November 2-án egy utolsó egyeztetést tartott a kertészet beruházóival, ekkor hívta
meg a mai közmeghallgatásra is.
November 3-án a Rendőrség képviselőivel találkoztak. Egy-két hónap után végre
rendeződni látszik a rendőrségi bérlemény ügye. Zajlik a szerződés előkészítése.
November 4-én az Idősek Klubja pályázat kapcsán tervezési munkák zajlottak.
November 5-én újabb etapra került sor a múzeumi kiállítási tárgyak mentésében.
Ugyanez nap Horváth Tibor jóvoltából adományszállítmány érkezett Németországból.
Erről részletes tájékoztatás lesz majd a megjelenő Lébény újságban, ahol
megismerhetik a segítőket is.
Mosonmagyaróváron Gazdaságfejlesztési Fórumon vett részt. Találkozott a Regionális
Fejlesztési Tanács elnökével is, aki arról tájékoztatta, hogy az óvodapályázat
hivatalosan is nyertes, de a tervezett 150 helyett csak 138 millió Ft-ot kapnak.
Esküt tettek a választásra a Választási Bizottságok delegált tagjai is.
November 6-án a Pannon-Víz Rt-nél járt, ahol azt az információt kapta, hogy a
következő évre várható emelés 4,45% lesz.
November 8-án tartották az egyéni országgyűlési képviselő-választás első fordulóját.
November 10-én a Vízügyi Hatóságnál járt, ahol az Oltvány állapotáról is szó volt. A
területre készített terv érvényessége 2010. decemberben lejár. De lehetőség van ebben
a tevékenységi körben pályázat benyújtására önerő nélkül. A terv meghosszabítása
szintén lehetséges.
Az Erzsébet liget kapcsán elmondja, hogy a Vízügy ígéretéhez híven áthelyezte az
emlékművet, és nagyméretű fákkal ültették körbe. Örül, hogy ilyen jó együttműködés
alakult ki velük.
November 22-én volt a választás második fordulója, ami eredményes lett, így újra van
választott országgyűlési képviselője a körzetnek.
November 25-én Lébény adott otthont a Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
ülésének.
A mai nap délelőttjén Ausztriában járt, a kertészet befektetőjének ottani üvegházát
látogatta meg.

Kovács Gábor kéri, hogy aki a két ülés közötti legfontosabb eseményekről szóló
beszámolóját elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
119/2009. (X. 22.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármester két ülés között történt legfontosabb
eseményekről szóló beszámolóját elfogadja.
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10.) Egyéb döntést igénylő ügyek
a) Kelet-Hanság Kapuja Önkormányzatok
okiratának módosítása
Előterjesztés: lsd. 10. sz. melléklet

Térségfejlesztési

Társulása

alapító

dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta elmondja, hogy tulajdonképpen egy technikai jellegű
határozatról van szó. Az Alapító Okirat módosítás szükségességének megítélésben némi
csúszás tapasztalható, a Magyar Államkincstártól ugyanis először azt a tájékoztatást kapták,
hogy nem kell valamennyi képviselő-testületnek jóváhagyni, később pedig azt, hogy mégis.
Kovács Gábor hozzáteszi, hogy a továbbiakban is javasolja a társulás fenntartását, hiszen a
közösen létrehozott honlapra öt éves fenntartási kötelezettség van.
Kovács Gábor szavazást rendel el.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

I.

Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
120/2009. (XI. 26.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a
Kelet-Hanság Kapuja Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulása
alapító okiratának 2009. július 1-jei hatállyal történő alábbiak szerinti
módosításával:
Az alapító okirat bevezető rendelkezése helyébe a következő rendelkezés kerül:

„Lébény, Mosonszentmiklós, Fehértó, Tárnokréti, Kimle, Mecsér, Bezi Győrsövényház
községek Képviselő-testülete, valamint a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
Közgyűlése, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján „Kelet-Hanság Kapuja Önkormányzatok Térségfejlesztési
Társulása” elnevezéssel, jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoztak létre
2001. március 1. hatállyal. A Társulási Tanács a Társulás alapító okiratát 2009. július 1-jei
hatállyal módosítja és egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki:”
II.

Az alapító okirat 3.-5 pontja az alábbiak szerint módosul és a következő 3/A ponttal
egészül ki:
a. „Típus szerinti besorolása:
Tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató,
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézet,
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója apján: önállóan működő.
3/A Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LV. törvény 8. §-ában meghatározott
településfejlesztés, településrendezés, vízrendezés és csapadékvíz elvezetés,
csatornázás, helyi közutak és közterületek fenntartása, közreműködés a helyi
energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában, a térségfejlődés érdekében
közös iskolai oktatási programok kidolgozása és megvalósítása, kulturális értékek
feltárása, hagyományok ápolása.
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b. Működési köre:
Lébény,
Mosonszentmiklós,
Fehértó,
Tárnokréti,
Győrsövényház, Bezi községek közigazgatási területe.

Károlyháza,

Mecsér,

c. Alapító szerve:
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.”
III. Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép és a következő 9/A
ponttal egészül ki:
i.

„Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
A Társulási Tanács tagjai sorából - a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 12. §-ában biztosított
felhatalmazással élve - először kettő évre, utána évente elnököt és alelnököt választ,
határozott idejű megbízatással, 1 éves időtartamra. A Társulás irányítására és
képviseletére az elnök jogosult.
9/A A Társulásnak állandó foglalkoztatottjai nincsenek, esetenként a Ptk. hatálya alá
tartozó foglalkoztatás lehetséges.”

IV. Az alapító okirat 10. és 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek és kiegészül
a következő 11/A és 11/B 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.
1. Alaptevékenysége (2009. december 31-ig):
751889 Gazdasági és térségfejlesztési feladatok
11/A Alaptevékenysége (2010. január 1-től):
841354 Területpolitikai támogatások és tevékenységek
11/B Szakágazati besorolása: 841317

többcélú fejlesztési projekt igazgatása.”
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b.) A LKTV üzemeltetéséért fizetett megbízási díj inflációt követő módosítása
Előterjesztés: lsd. 11. sz. melléklet
Kovács Gábor tájékoztat, hogy Pálinger Béla, a kábelévé üzemeltetője azzal a kéréssel
fordult a testülethez, hogy az üzemeltetési díjat az inflációt követően 4%-kal megemelje. Ez
összegszerűen 2570,-Ft-os emelést jelent egy hónapban. A szerződés tartalma egyebekben
nem változna. A kérelmet a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta, felkéri Dömsödi Józsefet a
véleményük ismertetésére.
Dömsödi József a díjemelési kérelmet elfogadásra javasolja a testületnek a Bizottság
nevében.
A képviselő testület 8 igen szavazattal és egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
121/2008. (XI. 27.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Pálinger
Béla egyéni vállalkozó és az önkormányzat közötti megbízási
szerződés megbízási díját 2010. január 1-jétől nevezett kérésére 2570
Ft/hó összeggel megemeli. Ennek megfelelően a megbízási díj 2010.
január 1-jétől 66.770 Ft/hó összegre változik.
Felelős: polgármester
Határidő: 2009. december 31.
c.) Az Önkormányzat Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása
Sárvári István: ismertetésképpen elmondja, hogy a program megléte szükséges az
önkormányzat pályázataihoz. A jelenlegi módosításra pedig egyrészt azért került sor, mert a
pályázatokban közreműködő szervezet, a VÁTI Kht. az óvodapályázat kapcsán egy másfajta
szempontrendszer beépítését kérte a programba. A módosítás másik indoka a Lébény-Bezi
Közoktatási Társulás létrejötte. A programot esélyegyenlőségi szakértő jegyezte ellen.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
122/2009. (XI. 26.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Lébény
Nagyközség Önkormányzat Közoktatási Esélyegyenlőségi Programját
elfogadja.
Felelős: Sárvári István intézményvezető
Határidő: folyamatos

d.) Egyéb
Kovács Gábor tájékoztat, hogy a következő ülést a munkatervben szereplő december 17-e
helyett december 10-én szeretnék tartani. Tájékoztat, hogy ezen az ülésen napirendre kerül a
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következő évi munkaterv is. Kéri a képviselőket, hogy a jövő évi munkatervvel kapcsolatos
javaslataikat december 12-ig juttassák el a jegyzőhöz.
Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele.
Kovács Gábor kérdés és észrevétel híján az ülést 19:55 perckor bezárta.

K.m.f.

Kovács Gábor
polgármester

dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta
jegyző

Bujtás László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Czigány István
jegyzőkönyv-hitelesítő
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