Jegyzőkönyv
Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 10-én,
a községházán tartott üléséről.
Jelen vannak:
Kovács Gábor polgármester
Kiszeli Lajos alpolgármester
Bujtás László képviselő
Czigány István képviselő
Dömsödi József képviselő
Nátz Zsolt képviselő
Pálinger Béla képviselő
Rum János képviselő
ifj. Sárvári István képviselő
Wandraschek Ferenc képviselő
Hiányzik:
Fülöp Lajosné képviselő
Sólyom Gábor 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. Két
képviselő előre jelezte, hogy nem tud az ülésen részt venni. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Dömsödi József és Kiszeli Lajos 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
123/2009. (XII. 10.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009.
december 10-i ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.)
Az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének II.
féléves módosítása
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
2.)

A képviselő-testület 2010. évi munkaterve.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

3.)
a.) Rendelettervezet a közműves víz- és kommunális
szennyvíz díj megállapításáról.
b.) Rendelettervezet a települési szilárd hulladékkezelés 2010. évi
díjának megállapításáról.
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Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
4.)
Lébényi Közoktatási Központot fenntartó társulás
minőségirányítási programja.
Előterjesztő: Sárvári István Oktatási és Kulturális Bizottság
elnöke
5.)
a.) A Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás
alapító okiratának módosítása
(Ásványráró csatlakozása a családsegítéshez és a gyermekjóléti
szolgálathoz)
b.) Csatlakozás a gyermekek átmeneti gondozása ellátáshoz és a
családi napközi ellátáshoz.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
6.)

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

7.)
Egyéb döntést igénylő ügyek
Jegyzőkönyv hitelesítők: Dömsödi József és Kiszeli Lajos képviselők.
1.) Az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének II. féléves módosítása
Előterjesztés: lsd. 1. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy az előterjesztést a képviselők már előzetesen megkapták, a
lakosság tájékoztatására egy dolgot emel ki belőle. Beigazolódott az a sejtésük, hogy a 2008as évet bázisnak tekintve a bevételekben kb. 50 millió Ft-os csökkenés mutatkozik. Ez
azonban csak részben igaz, mert az állam a kiseső körülbelül 50 millió Ft-ból 20-25 millió Ftot kompenzált. Most a tényadatok kerülnek módosításra a költségvetésben, mert már látszik,
hogyan alakulnak a tervezett bevételek és kiadások.
Megkérdezi Tolnai Henriettet kíván-e az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést tenni.
Tolnai Henriette: Nem kíván.
Kovács Gábor megkéri Dömsödi Józsefet, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
Bizottság álláspontját.
Dömsödi József elmondja, hogy a Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra
javasolja a testületnek.
Kovács Gábor megkérdezi a képviselőket, van-e valamilyen kérdésük a beszámolóhoz.
Kérdés nem volt.
Kovács Gábor elfogadásra javasolja a rendelettervezetet. Aki egyetért, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet, ezzel
megalkotta Lébény Nagyközség Önkormányzatának 13/2009. (XII.14.) rendeletét az
önkormányzat 2009. évi költségvetés módosításáról lsd. 2. sz. melléklet
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2.) A képviselő-testület 2010. évi munkaterve
Előterjesztés: lsd. 3. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a munkaterv a testületi ülések következő évre tervezett
programját tartalmazza, ami azonban szabadon módosítható. Az elmúlt ülésen kérték a
képviselőket, hogy ha valakinek konkrét felvetése van a munkatervhez, az írásban nyújtsa be,
ilyen kérelem azonban nem érkezett. Megkérdezi a képviselőket, hogy most kívánnak-e
bármilyen kiegészítést végezni rajta.
Ennek hiányában kéri, hogy a munkatervet fogadják el, egyetértésüket kézfeltartással
jelezzék.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
124/2009. (XII. 10.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. évi
munkatervét az alábbiak szerint állapítja meg:
Január 28.
Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelete (1. olvasat)
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság
Az önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási terve
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítésben részt vesz: Szociális Bizottság
A

Polgármesteri
Hivatal
2010.
követelményeinek megállapítása.
Előterjesztő: Polgármester

évi

teljesítmény-

Február 25.
1. Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének
megalkotása.
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság
a. A Civil Szervezetek Bizottsága beszámolója a szervezeti és
működési szabályzatban meghatározott feladatainak
végrehajtásáról
Előterjesztő: Wandraschek Ferenc a Civil Szervezetek
Bizottságának Elnöke
Előkészítésben részt vesz: Civil Szervezetek Bizottsága
2. 2010. évi rendezvényterv.
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Bizottság Elnöke
3. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésben részt vett: Szociális Bizottság
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Március 25.
−

Tájékoztató a szociális törvény szerinti önkormányzati
feladatok ellátásáról.
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítésben részt vesz: Szociális Bizottság

−

A Szociális Bizottság beszámolója a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott feladatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Fülöp Lajosné a Szociális Bizottság elnöke
Előkészítésben részt vett: Szociális Bizottság

−

A 2010. évi közbeszerzési terv elfogadása.
Előterjesztő: Polgármester

Április 22.
1.) 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság
2.) Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
Előterjesztő: Polgármester
3.) Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság
beszámolója a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott feladatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Sólyom Gábor a Környezetvédelmi és
Településfejlesztési Bizottság elnöke
Előkészítésben részt vesz: a Környezetvédelmi és
Településfejlesztési Bizottság
Május 27.
1.) Rendőrség beszámolója az igazgatási területünkön végzett
munkájáról, valamint általános tájékoztatás az egyéb
tevékenységéről.
2.) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatellátásának értékelése
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítésben részt vesz: Szociális Bizottság
3.) Pénzügyi Bizottság beszámolója a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott feladatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dömsödi József a pénzügyi bizottság elnöke
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság
Június 24.
1.) Polgármester tájékoztatója a többcélú kistérségi társulás
társulási tanácsában végzett tevékenységéről.
Előterjesztő: Polgármester
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2.) A Lébényi Közoktatási Központ Igazgatójának beszámolója
a 2009/2010-es tanévben végzett munkáról, különös
tekintettel a közoktatási társulás tapasztalataira.
Előterjesztő: Intézményvezető
Előkészítésben részt vesz: Oktatási és Kulturális Bizottság
3.) Az Oktatási és Kulturális bizottság beszámolója a szervezeti
és működési szabályzatban meghatározott feladatainak
végrehajtásáról
Előterjesztő: a Bizottság elnöke
Előkészítésben részt vesz: Oktatási és Kulturális Bizottság
4.) A Közjó Szolgálatáért emlékplakett odaítéléséről döntés
Előterjesztő: polgármester
Szeptember 16.
Közmeghallgatás
· Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi
módosítása
Előterjesztő: polgármester.
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság
.
· Beszámoló az Önkormányzat 2010. I félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: polgármester.
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság
· Tájékoztató az önkormányzat 2006-2010.
ciklusprogramjának végrehajtásáról

évre

szóló

Az új képviselő-testület alakuló ülése
Október 28.
1.) Beszámoló a helyi adóztatás helyzetéről
Előterjesztő: polgármester.
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság
2.) Az Önkormányzat 2011. évi belsőellenőrzési terve.
Előterjesztő: polgármester.
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság
December 9.
1.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének koncepciója
Előterjesztő: polgármester.
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság
2.) Beszámoló az Önkormányzat 2010. háromnegyed éves
gazdálkodásáról.
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Előterjesztő: polgármester.
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság
3.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének II.
félévi módosítása.
Előterjesztő: polgármester.
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság
4.) A polgármester tájékoztatója a Mosonmagyaróvári Többcélú
Kistérségi Társulási Tanácsban végzett tevékenységről.
Előterjesztő: polgármester.
5.) A Képviselő-testület 2011. évi munkaterve
Előterjesztő: polgármester.
Esetenként napirendre kerül a település életében jelentős szerepet játszó
vállalkozás bemutatkozása.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2010. december 31.
3.) a.) Rendelettervezet a közműves víz- és kommunális szennyvíz díj megállapításáról
Előterjesztés: lsd. 4. sz. melléklet
Kovács Gábor tájékoztat, hogy két fő szolgáltató, a Pannon-Víz Rt. és a Rekultív Kft. jövő
évi árképzését a testületnek rendelettel kell elfogadni. A napirendi pont első része ennek
megfelelően a víz és szennyvízdíjakat, a második része pedig a szilárd hulladék szállításának
díjait tartalmazza. A díjakat elfogadásra javasolja, mert amennyiben a javasolt díjaktól az
önkormányzat el kíván térni, a különbséget neki kell fedeznie és meg kell jelölnie azt is, hogy
ezt milyen forrásból kívánja fedezni. A víz és a szennyvíz vonatkozásában a Pannon-Víz a
lakosság és az önkormányzat részére átlagosan 4,62%-os díjemelésre tett javaslatot. A
környezetterhelési díj mértéke nem változna. Kéri, hogy a rendelettervezetet az előterjesztés
szerint fogadják el, mert az önkormányzat a díjkülönbözetet nem tudja átvállalni. Ezt
követően szavazást rendel el.
A képviselő testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet, ezzel
megalkotta Lébény Nagyközség Önkormányzatának 14/2009. (XII.14.) rendeletét a közműves
víz és kommunális szennyvíz díjairól lsd. 5. sz. melléklet
b.) Rendelettervezet a települési
megállapításáról
Előterjesztés: lsd. 6. sz. melléklet

szilárd

hulladékkezelés

2010.

évi

díjának

Kovács Gábor tájékoztat, hogy a szilárd hulladékszállítás díjaira a Rekultív Kft. 3 ajánlatot
tett. Az ajánlatok áttanulmányozását követően az első elfogadására tesz javaslatot. Ez 4,44%
emelést jelent, ami a három közül a legkisebb mértékű, a szolgáltatásokban pedig elvonást
nem eredményez. Amilyen szolgáltatás eddig volt, az továbbra is megmarad, és kiegészül az
iskola bevonásával Tetra Pak csomagolóanyag gyűjtési lehetőséggel. A díj a KEOP-os célalap
építését is szolgálja, a település Nagytérségi Hulladékégetőhöz biztosított önerejéhez járul
hozzá. A 4,44 %-os emelést tartalmazó előterjesztés elfogadására tesz javaslatot. A
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rendelelettervezet az ülést megelőzően került kiosztásra. Kérdés, észrevétel nem érkezett
hozzá.
Javasolja a rendelet elfogadását.
A képviselő testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet, ezzel
megalkotta Lébény Nagyközség Önkormányzatának 15/2009. (XII.14.) rendeletét a települési
szilárd és folyékony hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló
12/2006.(III.31.) rendelet módosításáról. lsd. 7. sz. melléklet
4.) a.) A Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás alapító okiratának
módosítása (Ásványráró csatlakozása a családsegítéshez és a gyermekjóléti szolgálathoz)
b.) Csatlakozás a gyermekek átmeneti gondozása ellátáshoz és a családi napközi
ellátáshoz.
Előterjesztés: lsd. 8. sz. melléklet
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta elmondja, hogy szinte már menetrendszerűen küld a
Kistérségi Társulás különböző anyagokat elfogadásra a testületnek. Az előterjesztés első fele
arról szól, hogy Ásványráró is csatlakozna a családsegítés és gyermekjóléti ellátásokhoz.
Javasolja, hogy az alapító okirat ez irányú módosítását támogassa a testület.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
125/2009. (XII. 10.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzata jóváhagyja, hogy Ásványráró
Község csatlakozzon a családsegítéshez és a gyermekjóléti ellátáshoz
2010. január 1-től a Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató
Központon keresztül.
Felelős: Kovács Gábor polgármester
Határidő: 2010. január 1-jétől folyamatos
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta tájékoztat, hogy 2010. január 1-jétől Mosonmagyaróvár
városától a Kistérség fenntartásába kerül a Gyermekjóléti és Családsegítő Központ. Az
előterjesztett határozattervezet elfogadásával Lébény ennek szolgáltatásait is igénybe tudná
venni. Hozzáteszi, a csatlakozásnak hátránya nincs, de működni csak akkor tud, ha a
tagönkormányzatok meghatározott arányban csatlakoznak hozzá. A szolgáltatásaiért fizetni
csak tényleges igénybevétel esetén kell.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
126/2009. (XII. 10.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzata csatlakozik a gyermekek átmeneti
gondozása ellátáshoz és a családi napközi ellátáshoz 2010. január 1-től a
Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központon
(Gyermekek Átmeneti Otthona) keresztül.
A szolgáltatás igénybevétele a települési önkormányzat részéről pénzügyi
hozzájárulást nem igényel.
7

Felelős: Kovács Gábor polgármester
Határidő: 2010. január 1-jétől folyamatos
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta elmondja, hogy a harmadik, ide kapcsolódó határozati
javaslat az ülést megelőzően került kiosztásra. A Kistérségi Társulás Alapító Okiratát
szeretnék egységes szerkezetben kiadni, valamennyi, a közelmúltban bekövetkezett változás
belefoglalva. Ehhez kell az érintett képviselő-testületek hozzájárulása.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
127/2009. (XII. 10.) határozata:
Lébény Nagyközség Képviselő-testülete a módosításokkal együtt
kiegészített Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodását 2010. január 1. hatállyal jóváhagyja és felhatalmazza a
polgármestert a módosított Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős: Kovács Gábor polgármester
Határidő: 2010. január 1.
5.) Lébényi Közoktatási Központot fenntartó társulás minőségirányítási programja
Előterjesztés: lsd. 9. sz. melléklet
Kovács Gábor felkéri Sárvári Istvánt, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét, a Lébényi
Közoktatási Központ igazgatóját, hogy ismertesse pár szóban az előterjesztését.
Sárvári István elmondja, hogy a kiküldött anyag részletesen tartalmazza a minőségirányítási
programot. A közoktatásról szóló 1993. évi III. tv. írta elő a minőségirányítási program
készítésének kötelezettségét, valamint azt, hogy a programnak mit kell tartalmazni.
Megújítása a Lébény-Bezi Közoktatási Társulás kapcsán vált szükségessé. Ez a dokumentum
nem változtatja meg alapjaiban az oktatási-nevelési munkát, de elkészítése kötelező, és
szakértő bevonásával készült. Összefoglalva a dokumentum lényegét, azokat a
követelményeket tartalmazza, amiket a fenntartó támaszt az oktatási-nevelési intézménnyel
szemben. Felsorolja ezeket. Hozzáteszi, hogy eddig is, és ezután is ilyen elvek szerint
működik az intézmény. Véleménye szerint a legnagyobb biztosíték a fenntartó számára az,
hogy az iskola munkatársai napi kapcsolatban vannak a Polgármesteri Hivatallal. Kéri, hogy a
képviselő-testület támogassa a programot. Hozzáteszi, hogy ennek megléte számos pályázaton
való indulás feltétele is.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
128/2009. (XII. 10.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a Lébényi
Közoktatási Központot fenntartó társulás minőségirányítási programját
elfogadja.
Felelős: polgármester, intézményvezető
Határidő: folyamatos.
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6.) Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kovács Gábor a legutóbbi ülés óta eltelt legfontosabb eseményekről tájékoztatja a testületet.
· Az ÉDUVIZIG-nél, Janák Emil igazgató úrnál járt. Azt az információt kapta, esély
van rá, hogy KEOP pályázat keretén belül állami pénzből felújítsák az Oltvány és a
Rabi tó környékét. 5 potenciális pályázó közül kettőt kiemeltek, és ezt terjesztik fel
végső döntésre, és köztük van a Lébényt érintő pályázat is.
· Rendkívüli kistérségi ülésen vett részt.
· Többször találkozott a közbeszerzést bonyolító cég képviselőivel a folyamatban lévő
közbeszerzések ügyében.
Kéri, hogy a két ülés közötti legfontosabb eseményekről és az írásban előzetesen eljuttatott,
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóját fogadják el.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
129/2009. (XII. 10.) határozata:
A képviselő-testület a polgármesternek a két ülés közötti legfontosabb
eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolóját elfogadja.
7.) Egyéb döntést igénylő ügyek
a.) Sportpálya Büfé 2010. évi hasznosítása
Előterjesztés: lsd. 10. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a büfé hasznosításának ügyét a legutóbbi ülésen is tárgyalták,
de döntés nem született. A mostani ülésre az üzemeltető Enzsöl Szilárd is eljött, így a
képviselők kérdezhetnek tőle. A bérlő a szerződéséből hátralévő időszakban csökkenteni
szeretné a bérleti díjat. Egyúttal a diszkóalkalmak száma is a felére-harmadára csökkenne. A
kérdésben Kovács Gábor egyeztetett a Sportkör elnökével is.
Egymillió forint éves bérleti díj megállapítását javasolja a testületnek.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
130/2009. (XII. 10.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Sportpálya
Büfé bérlője, az Enzsöl Family Bt. kérésére a Sportpálya Büfé bérleti
díját 2010. január 1-jétől csökkenti. A bérleti díj összege 2010. január 1jétől 1.000.000,-Ft, azaz egymillió Ft évente.
A képviselő-testület elrendeli az Önkormányzat és az Enzsöl Family Bt.
közötti bérleti szerződés módosítását az új bérleti díjnak megfelelően.
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosításának
aláírására.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2010. január 1.
b.) Segélyek osztása
Kovács Gábor elmondja, hogy az önkormányzat igyekszik a lehető legtöbbet segíteni a
rászoruló embereknek, de ezt gyakran nem, hogy megköszönnék, de, finoman fogalmazva,
elégedetlenkednek. Most egy SMS-ben kapott egy névtelen észrevételt, és a lakosság
tisztánlátása érdekében erre szeretne reagálni. Felkéri dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőt,
hogy tájékoztasson a településen folyó különböző segélyek osztásának mikéntjéről.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: Tájékoztat, hogy legutóbb a Babtista Szeretetszolgálat
jóvoltából osztottak tartós élelmiszereket, amelyekből a segélyezettek, a munkanélküliek,
valamint a létminimum alatt élők részesültek. Akikről a Polgármesteri Hivatalnak ilyen irányú
információi voltak, azok értesítve lettek a segélyezésről. Mindenkiről természetesen a Hivatal
sem tudhat, és a aki megjelent segélyért, attól pedig nem kérhetnek igazolást, hogy milyen
alapon jogosult rá. Elsősorban a rendszeres segélyben (rendelkezésre állási támogatás,
szociális segély stb.) részesülők kaptak az élelmiszerből. A kiadott adományokról
nyilvántartást vezettek, amelyben fel van jegyezve, ki, miből, hány kilót, illetve darabot vitt
el. Elmondja, érkeztek olyan megjegyzések, hogy néhányan kocsival mentek a segélyért. Ezek
az emberek azonban nem maguknak, hanem hozzátartozójuknak, vagy szomszédjuknak vitték
az adományt, akik esetleg a rossz idő miatt nem tudtak eljönni. Úgy gondolja, a településen
élők inkább hálásak lehetnek a segítőknek, azoknak, akik itt dolgoztak, nagyon rosszul esnek
az efféle megjegyzések. Ha az osztáson olyan jelent meg, akit nem értesítettek ki, azt
nyilatkoztatták, hogy valóban rászorult-e, egyébként volt, aki el is ment, miután ezt
megkérdezték. Megjegyzi, hogy az adományból még van, még várják a rászorulók
jelentkezését, többek között ezen a héten, pénteken 10-12 óra között. Kéri a jelenlévőket, ha
tudnak olyan rászorultról, aki eddig nem kapott, azt értesítsék erről.
Kovács Gábor hozzáteszi, hogy a névtelen mocskolódó hozzászólásokra a továbbiakban sem
fog érdemben reagálni.
c.) Játszótér pályázatok
Kovács Gábor egy újabb pályázati lehetőségről számol be. A Kormos István utca és a
Múzeum területén nagy és komoly játszóterek kerülnének kialakításra, amelyek az
önkormányzatnak nem kerülnének pénzbe, a tervezés és a pályázatírás költségeit leszámítva.
Terhet jelent ugyanakkor, hogy a projektek a korábbiakhoz hasonlóan utófinanszírozottak,
csak a megvalósítás és elszámolás után kapnák meg a támogatási összeget. A pályázatokat
nem az önkormányzat, hanem két civil szervezet nyújtaná be, a civil szervezetek ugyanis a
beruházás bruttó költségének 100%-át megkaphatják támogatásként. Most a pályázatok civil
szervezetekkel együtt történő benyújtására, az előfinanszírozás és a pályázatírás költségeinek
fedezésére, valamint a játszótér 5 éves fenntartására kellene az önkormányzatnak
kötelezettséget vállalni.
Megkérdezi, van-e a képviselőknek kérdésük.
Kérdés nem volt. Kovács Gábor megjegyzi, hogy véleménye szerint még hosszú idő fog
eltelni a tényleges megvalósításig.
Ezt követően kéri a képviselőket, hogy szavazzanak ezeknek a pályázatoknak az ügyében.
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A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
131/2009. (XII. 10.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az
Egyesület Lébényért az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III.
tengelye, a "Leader pályázat" keretén belül a Szigetköz - Mosoni-sík
Leader Egyesülethez játszótér kialakítására és biztonságos
játszóeszközökkel való felszerelésére benyújtott pályázatával.
A projekt bruttó teljes költsége: 13.650.000 Ft
A támogatás összege: 13.650.000 Ft
Támogatási intenzitás: 100 %
A képviselő-testület a pályázat céljára rendelkezésre bocsátja az
önkormányzat tulajdonában lévő, Lébény Kormos István utcában
található 1037/57 hrsz-ú területet.
A képviselő-testület biztosítja a projekt költségének előfinanszírozását a
2010. évi költségvetés terhére.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy sikeres pályázat esetén
az önkormányzat részt vesz a játszótér fenntartási munkálataiban.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: polgármester
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
132/2009. (XII. 10.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a
"Játék-Vár" Szülők az Óvodásokért Egyesületnek az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program III. tengelye, a "Leader pályázat" keretén belül
a Szigetköz - Mosoni-sík Leader Egyesülethez játszótér kialakítására és
biztonságos
játszóeszközökkel
való
felszerelésére
benyújtott
pályázatával.
A projekt bruttó teljes költsége: 8.360.000 Ft
A támogatás összege: 8.360.000 Ft
Támogatási intenzitás: 100 %
A képviselő-testület a pályázat céljára rendelkezésre bocsátja az
önkormányzat tulajdonában lévő, lébényi, Iskola utca és az Iskola köz
által lehatárolt 1523 hrsz-ú területet.
A képviselő-testület biztosítja a projekt költségének előfinanszírozását a
2010. évi költségvetés terhére.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy sikeres pályázat esetén
az önkormányzat részt vesz a játszótér fenntartási munkálataiban.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: polgármester
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d.) Wandraschek Zsolt vételi ajánlata a lébényi 1566 hrsz-ú. ingatlanra
Kovács Gábor elmondja, hogy Wandraschek Zsolt kérelmét a testület már egy korábbi ülésén
is tárgyalta. A családi gazdálkodó által használt szántókat egy útként használt terület választja
el, ami az önkormányzat tulajdonában van. A gazdasági érdekei azt kívánják, hogy a területet
egyben művelje, ezért meg szeretné vásárolni az említett földsávot. Amennyiben az
önkormányzat az értékesítése mellett dönt, úgy az arra kapott ajánlatot ki kell függeszteni és a
legkedvezőbb árat kínáló vevőnek kell eladni. Az ügyet a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta. Az
októberi ülésen a terület értékének megállapítására értékbecslést rendeltek el. Az értékbecslő
telefonos egyeztetés során azt javasolta, hogy az ingatlan csekély értéke miatt ne rendeljenek
el értékbecslést, hanem a helyben szokásos áron javasolta értékesíteni a területet. Ennek
megfelelően 100.000,-Ft-os eladási ár elfogadására tesz javaslatot.
Felkéri Dömsödi Józsefet, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság véleményét is.
Dömsödi József: Egyetértenek a polgármester által elmondottakkal, és javasolják a
polgármester felhatalmazását a szerződés aláírására.
Pálinger Béla megkérdezi, hogy ez az eladás nem zárja-e el a mögötte található
földterületeken gazdálkodókat földjeik megközelítésétől.
Kovács Gábor tájékoztat, hogy azok a területek máshonnan, két helyről is megközelíthetők.
Hozzáteszi, ha ez az ügylet valakinek az érdekeit sérti, az fel tud ellene szólalni.
Rum János hozzáteszi, hogy ráadásul nem is útról, hanem szántóterületről van szó.
Kovács Gábor megjegyzi, hogy az útként nem is lenne használható.
Kovács Gábor kéri, hogy aki a terület fentiek szerinti értékesítésre kijelölésével egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
133/2009. (XII.10.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
lébényi 0566 hrsz-ú szántó művelési ágú 1592 m2 területű
ingatlant értékesítésre kijelöli.
Az értékesítés minimum ára 100.000,- Ft (százezer forint)+áfa.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
adásvételi szerződés részleteiről megállapodjon, és a szerződést
megkösse.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2010. március 31.
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e.) CÉDE pályázat módosítása
Határozattervezet: lsd. 11. sz. melléklet
Kovács Gábor tájékoztat, hogy a nyár elején a Fő utca 80. alatti önkormányzati épület
felújítására benyújtott pályázat módosításra szorul. A módosítást az indokolja, hogy a
pályázat készítése során számítási hiba történt, a homlokzatburkolás felületét rosszul
számította ki a pályázat készítője. Ez érinti, mind az elnyerhető támogatás, mind az önrész
összegét is, így erről új határozatot kell hozni. A pályázathoz szükséges saját forrás összege
így 6 543 864 Ft-ról 4.809.088 Ft-ra, a pályázat összköltsége pedig 17.943.864 Ft-ról
13.186.422 Ft-ra csökkenne.
Kéri, hogy az erről szóló határozatot fogadják el.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
134/2009. (XII.10.) határozata:
A Lébény Nagyközség Képviselőtestület ülésén úgy határozott,
hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által
meghirdetett CÉ-DE (jogcím) támogatására pályázatot nyújt be.
Az pályázat célja:
TELEPÜLÉSKÖZPONTI
VEGYES
ÉPÜLET
KÜLSŐ
FELÚJÍTÁSA
A fejlesztés megvalósulási helye: Lébény, Fő utca 80. szám alatti
1533 hrsz
A fejlesztés forrásösszetétele:
Összege
(Ftban)
4.809.088

Megnevezés
Saját forrás
Hitel

0

Támogatásból igényelt összeg

8.377.334

Egyéb támogatás (nevesítve)

0

Egyéb forrás

0

Összesen

13.186.422

A Képviselőtestület a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi
költségvetéséről szóló 9/2009. (IX.18.) számú Költségvetési
Rendeletében biztosítja a költségvetés Pályázati alap során. A
testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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f.) Tájékoztató a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokról
Kovács Gábor tájékoztat, hogy az új óvoda kivitelezésére 4, a Fő utca 80. alatti épület
felújítására pedig 5 érvényes ajánlat érkezett. Ezek benyújtási határideje december 7-én volt.
Holnap lesz az eljárás tárgyalásos fordulója, ami után az ajánlatot tevő cégek még
módosíthatnak ajánlataikon, december 15-éig. Elképzelhető az is, hogy a két épület
kivitelezését két különböző cég fogja végezni.
Tájékoztat továbbá, hogy december 15-én lesz a rendelő felújítására kiírt közbeszerzés
ajánlattételi határideje is, 23-án pedig a tárgyalásos fordulója. A két közbeszerzési eljárás így
még ebben az évben lezáródhat. Ezért valószínű, hogy a Közbeszerzési Bizottság ülését még
ebben az évben össze kell hívni.
g.) Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatokról
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta tájékoztat, hogy a képviselői vagyonnyilatkozatok
benyújtásának határideje a következő évben is január végén lesz, így a képviselők már most
készüljenek erre.
h.) Egyéb
Wandraschek Ferenc az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület nevében azt a javaslatot teszi,
hogy a Fő utca és a Gábor Áron utca között fekvő utcát Gulyás Lajos mártír nevével lássák el.
Kéri, hogy indítsák ezt el, és tárgyalja meg a Településrendezési Bizottság.
Kovács Gábor elmondja, korábban az volt a koncepció, hogy ez a Liget utca folytatása lesz.
Hozzáteszi, hogy az utcában még építkezések várhatók, ezért az lenne célszerű, ha egy
előkészítő megbeszélést követően ismételten visszatérnének a kérdésre.
Kovács Gábor végezetül kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kíván a
lakosságnak.
Egyéb kérdés és észrevétel híján az ülést 19:45 perckor bezárta.

K.m.f.

Kovács Gábor
polgármester

dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta
jegyző

Dömsödi József
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kiszeli Lajos
jegyzőkönyv-hitelesítő
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