Jegyzőkönyv
Készült: Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én, a
városházán tartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Kovács Gábor polgármester
Kiszeli Lajos alpolgármester
Nátz Miklós képviselő
Sárvári István képviselő
Wandraschek Ferenc Antal képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz:
dr. Tóth Tünde jegyző
Meghívottak:
Hackné Prémus Irén pénzügyi munkatárs
Kovács Gábor köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, az ülést megnyitja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagjából 5-en jelen vannak, tehát az ülés
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Kiszeli Lajos és Nátz Miklós képviselőket.
Napirendi ponttal kapcsolatban javasolja, hogy 2. napirendi pontként egyéb aktuális ügyeket
tárgyaljon a testület. Megkérdezi, hogy a képviselők részéről van-e módosító javaslat a
napirendhez, illetve a jegyzőkönyv hitelesítők személyéhez. Módosító javaslat híján kéri,
hogy aki a javasolt napirendekkel és a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
65/2014. (VI. 11.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. június 11-i
rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint
állapítja meg:
1.) Az önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak ellátása.
2.) Egyéb ügyek
Jegyzőkönyv hitelesítők: Kiszeli Lajos és Nátz Miklós képviselők
1.) Az önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak ellátása.
Előterjesztés ld. 1. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy abban szeretné kérni a testület segítségét, hogy valamilyen
döntésre jussanak, mert sürget a határidő. Többször tárgyalták már ezt, azóta Hackné Prémus
Irén bevonásával még több szám is rendelkezésre áll. Megkérdezi képviselő-társait, hogy vane valakinek kérdése, hozzászólása.
Nátz Miklós elmondja, hogy az Ördögkonyhával kapcsolatban már többször lett bizonygatva,
hogy nem érné meg a településnek az átvétel. Ha jól emlékszik, ez a harmadik alkalom lenne,
hogy versenyeztetés nélkül kitolnák a szerződésüket. Az álláspontja az, hogy legyen a
következő testület döntése, de nem olyan elveszettek, hogy ne tudnák haszonnal üzemeltetni a
konyhát.
Kiszeli Lajos elmondja, hogy az előző ülésen is megfogalmazta azt a véleményét, hogy
bízzák a döntést a következő testületre. Ha szavazni kellene, azt az álláspontot képviselné,
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hogy ne vegyék saját kezelésbe a konyhát. Bízzák meg a polgármestert és a jegyzőt, hogy
készítsék elő az anyagot, és az új testület annak megfelelően tudja elfogadni a 2015. évi
költségvetést.
Sárvári István elmondja, hogy nagyjából neki is ez a véleménye. Jó, hogy sok szám szerepel
az anyagban, de már lassan sem a betűnek, sem a számnak nem hisz. Ha átnézné,
áttanulmányozná az anyagot, nem lenne róla meggyőzve, hogy mindenképpen veszteséggel
tudnák csak a konyhát üzemeltetni. Ha most szavazni kellene, egy hangyányival arra
szavazna, hogy vegye át az önkormányzat a konyhát, bár vannak kétségei. Most azt mondja,
hogy a polgármester álláspontját fogadja el, mert bármi történik a konyhán, az a polgármester
felelőssége lesz, illetve a hivatal adminisztrációjának a nyűge. Tehát hajlik arra, hogy meg
lehetne csinálni, de most az a véleménye, hogy hosszabbítsák meg az Ördögkonyha
szerződését.
Kovács Gábor elmondja, hogy a hosszabbítással valamennyit nyerhetnek is, mert azonos
feltételekkel hosszabbítanának, és szeptembertől körülbelül 30%-kal emelkedik a ráfordítandó
a komolyabb receptúra miatt.
Sárvári István kérdezi, hogy a hosszabbítás december 31-ig szólna-e.
Nátz Miklós elmondja, hogy az egy tanévvel való hosszabbítás borítja a költségvetési
tervezést.
Kovács Gábor elmondja, hogy ha megint egy tanévvel hosszabbítanák meg a szerződést,
akkor májusban ugyanitt lennének.
Sárvári István szerint a költségvetést év közben is lehet módosítani, de egyetért a december
31-ig történő hosszabbítással.
Wandraschek Ferenc Antal elmondja, hogy már megbeszélték többször, hogy az új
testületre hagyják a döntést. Most az lenne a dolguk, hogy arról döntsenek, hogy
versenyeztetnek vagy szerződést hosszabbítanak.
Kovács Gábor elmondja, hogy ha december 31-ről beszélnek, akkor a versenyeztetésnek
nincs értelme, meg kell hosszabbítani a szerződést. Szavazást rendel el. Kéri, hogy aki
egyetért azzal, hogy az Ördögkonyha Kft-vel a szerződést december 31-ig meghosszabbítsa
az Önkormányzat oly módon, hogy a meghosszabbításban rögzítésre kerül, hogy minden
szerződéses tartalom változatlan marad – beleértve az adagárat is -, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
66/2014. (VI. 11.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ördögkonyha
Kft.-vel a Lébény, Iskola köz 2. sz. alatti Kisiskola épületében
található étterem és melegkonyha helyiségek, valamint a konyhai
berendezések bérletére, és a bérleményben konyha működtetésével a
közétkeztetési feladatok ellátására 2014. szeptember 1-től 2014.
december 31-ig- a 2014. augusztus 31-ig érvényes szerződésnek
megfelelő tartalommal- bérleti szolgáltatói szerződést köt.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. augusztus 31.
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2.) Egyéb ügyek
Kovács Gábor elmondja, hogy van egy pályázati lehetőség, amelynek keretében a Lébényi
Általános Iskola és AMI épületeire összességében nagyjából 100 millió forintot lehetne
költeni. Ebbe beleférhet kazán, melegvíz-előállítás, hőszigetelés, nyílászárók cseréje.
Várhatóan július 2-a lesz a beadási határidő, és mindenképpen azt javasolja, hogy próbálják
meg. 100%-os állami finanszírozású pályázat. A feltételezett 100 millió forintos összeggel
számolva a komplett pályázati anyag elkészítése 400 ezer forint plusz áfa összegbe, a
díjazásuk 5,5 millió forintba kerülne. Ez azt jelenti, hogy a 400 ezer forint plusz áfa az
kockáztatott pénz, és ha nyer a pályázat, akkor ez benne van az 5,5 millió forintban. Az 5,5
millió forintos összeg tartalmazza a pályázat projektmenedzsmentjét, a közbeszerzést és az
energiatanúsítványt. Most csak arról kellene dönteni, hogy van szándék, és a főszámokat a
testület megismerte, és a rendes testületi ülésre már a teljes anyagot tudják prezentálni.
Sárvári István elmondja, hogy nagyon hirtelen jött ez a lehetőség. A pályázatírók, akikkel
együtt dolgoznak, viszonylag megbízhatónak tűnnek. Bízik benne, és erre már ők is utaltak,
hogy egy elég komoly csapattal dolgoznak, és ebből lehet pénz viszonylag rövid határidőn
belül. Mindenképpen javasolja, hogy vágjanak bele.
Wandraschek Ferenc Antal elmondja, hogy már régebb óta beszélgettek az iskola tetőtér
beépítésével és az ablakokkal kapcsolatban. Kérdezi, hogy az épület akadálymentesítése is
megvalósulhat-e.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy energetikai felújításra szól a pályázat.
Sárvári István úgy gondolja, hogy nem.
Wandraschek Ferenc Antal elmondja, hogy támogatja a pályázaton való indulást.
Kovács Gábor elmondja, hogy két másik helyről is kért ajánlatot, és ennek a csapatnak volt a
legkedvezőbb az ajánlata.
Nátz Miklós elmondja, hogy a tornacsarnok épülete lenne a legfontosabb.
Dr. Tóth Tünde kérdezi, hogy akkor a tornacsarnok és a Gimnázium legyen-e.
Kovács Gábor elmondja, hogy ha csak kettő fér bele, akkor igen, ha három, akkor legyen a
Nagyiskola is.
Nátz Miklós kérdezi, hogy mikorra várható eredmény.
Kovács Gábor elmondja, hogy legkésőbb őszre ki kell, hogy hirdessék. Szavazást rendel el.
Kéri, hogy aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
67/2014. (VI. 11.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
KEOP-2014-4.10.0/F,
„Önkormányzatok
és
intézményeik
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával
kombinálva a konvergencia régiókban” című pályázati konstrukció
keretében pályázatot kíván benyújtani a 9155 Lébény, Iskola köz 1. szám
alatti Lébényi Általános Iskola és AMI épületeinek energetikai
felújítására.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati dokumentáció
elkészítésre maximum 400 ezer forint +áfa összegben megbízást adjon.
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Megbízza a polgármestert, hogy a pályázat beadásához szükséges döntést
a 2014. június 30-i ülésre készítse elő.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. június 30.
Kovács Gábor elmondja, hogy folyamatban van a szúnyogirtás, a méhészeket már
értesítették.
Sárvári István kérdezi, hogy ez hány óra tájban szokott lenni.
Kovács Gábor elmondja, hogy a naplementéhez közel, kora esti órákban.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy este 6 óra után.
Nátz Miklós kérdezi a közkutakkal kapcsolatban, hogy lett-e fejlemény. Mi annak a módja,
hogy egy lezárt kutat újra kinyitni. Mert van egy család, akinek messzire kell mennie vízért,
mert a közelükben lévő kút nem üzemel.
Kovács Gábor elmondja, hogy folyamatban van. Az önkormányzat hatásköre, mert ők fizetik
utána a díjat. De nyilván ezt jelezni kell a Pannon-Víznek.
Wandraschek Ferenc Antal kérdezi, hogy megvannak-e az adatok a talajterhelési díjjal
kapcsolatban, amiket kért.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy a következő ülésre elő fogják készíteni, hogy milyen
lehetőségek vannak a csökkentésre.
Nátz Miklós kérdezi, hogy mi van a templom közvilágításával. Ki vannak égve a reflektorok.
Kovács Gábor elmondja, hogy Nagy Szilárd kezelésbe vette, próbál ledes megoldást keresni.
Nátz Miklós kérdezi, hogy mi a helyzet a kábeltelevízió szolgáltatás szerződésével.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy tud információkat mondani a szerződésről, de erről döntés
nem született.
Wandraschek Ferenc Antal elmondja, hogy a Lébény Díszpolgára címet tavaly sem adták
ki, és javasolja, hogy idén adják ki.
Kovács Gábor elmondja, hogy 2-3 éve ő is javasolt valakit, és akkor elutasításra került azzal
az indokkal, hogy ezt a címet ne meghatározott időközönként adják ki, hanem alkalmanként.
Ezért nem is foglalkozik ezzel.
Wandraschek Ferenc Antal elmondja, hogy neki nem az volt a problémája, hogy kiadják,
hanem hogy kinek adják ki.
Kovács Gábor megköszöni a képviselők aktív munkáját. Egyéb napirend és hozzászólás
híján az ülést 17:40 órakor bezárta.
K.m.f.
Kovács Gábor
polgármester

dr. Tóth Tünde
jegyző

Kiszeli Lajos
jegyzőkönyv hitelesítő

Nátz Miklós
jegyzőkönyv hitelesítő
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