Jegyzőkönyv
Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én, a
községházán tartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Kovács Gábor polgármester
Kiszeli Lajos alpolgármester
Dr. Angyalics Attila képviselő
Bujtás László képviselő
Nátz Miklós képviselő
Sárvári István képviselő
Wandraschek Ferenc Antal képviselő
Hiányzik: -Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
Meghívott:
Dr. Patonay László Ördögkonyha Kft. ügyvezető igazgatója
Stoller Imre Ördögkonyha Kft.
Gál Lászlóné igazgatási főmunkatárs
Horváth Sándorné Humán Bizottság tagja
Kovács Gábor köszönti a megjelent képviselőtársait, vendégeket és a televízió nézőit. Az
ülést megnyitja és megállapítja, hogy az ülés határozatképes, hiszen valamennyi képviselő
jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Sárvári István és Bujtás László képviselőket. A
napirendi pontok módosítására tesz javaslatot. A tervezetthez képest annyi módosítást javasol,
hogy az 5. napirendi pontot az 1. napirenddel együtt tárgyalják. Ennek oka az, hogy jelen van
az ördögkonyha Kft. két képviselője, így logikusabb az, hogy a témában felmerülő kérdések
ott hangzanak el beszámolójuk, bemutatkozásuk kapcsán. Ezen kívül a meghirdetett
napirendeken túl egy személyiségi jogot érintő ügy zárt ülésen való tárgyalását is javasolja.
Megkérdezi, képviselőtársait, hogy van-e módosító javaslatuk a napirendhez?
Kiegészítés, módosító javaslat híján kéri, hogy aki a napirendet a módosítási javaslattal
együtt, valamint a jegyzőkönyv hitelesítők személyét elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Lébény Nagyközség Önkormányzata képviselőtestületének
23/2012. (III. 29.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012.
március 29-i képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak
szerint állapítja meg:
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1.

Település életében jelentős szerepet játszó vállalkozás
bemutatkozása:
a) Tájékoztató az Ördögkonyha Kft. közszolgáltató
tevékenységéről, működéséről.
b) Önkormányzat éttermi és melegkonyhára vonatkozó
bérleti szerződés módosítása.

2.

Az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló rendelet
megalkotása.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

3.

Tájékoztató a szociális törvény szerinti önkormányzati
feladatok ellátásáról.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

4.

A Humán Bizottság beszámolója a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott feladatainak végrehajtásáról.
Előterjesztő: Sárvári István a Humán Bizottság elnöke

5.

A 2012. évi közbeszerzési terv elfogadása.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

6.

Hulladékszállítási díj módosítása.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

7.

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyon kezeléséről
szóló rendelet megalkotása.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

8.

Kistérségi feladatellátások támogatása.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

9.

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

10.

Egyéb döntést igénylő ügyek.
- Tájékoztató a közműves víz- és kommunális szennyvíz
díjairól.

11.

Ismeretlen tettes ellen fa eltulajdonítása miatt tett
feljelentés ügye. (Zárt ülés, mivel személyiségi jogot érint.
Ötv. 12. § (4) a) pont.)

Jegyzőkönyv
képviselők.

hitelesítők:

Sárvári

István

és

Bujtás

László
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1.)

Település életében jelentős szerepet játszó vállalkozás bemutatkozása:
a) Tájékoztató az Ördögkonyha Kft. közszolgáltató tevékenységéről, működéséről.
b) Önkormányzat éttermi és melegkonyhára vonatkozó bérleti szerződés
módosítása.

Kovács Gábor elmondja, hogy már hagyománya van annak Lébényben, hogy a képviselőtestületi ülésekre, ha nem is minden alkalommal, de időről-időre meghívják a falu életében
jelentős szerepet játszó vállalkozás vezetőit, hogy beszéljenek az elmúlt időszakról, jövőbeni
terveikről. Ennek során most az Ördögkonyha került napirendre. Megkéri dr. Patonay László
ügyvezető igazgatót, hogy szíveskedjék cégüket röviden bemutatni, kéri, hogy térjen ki a
bérleti díj kapcsán felmerült rendezendő dolgokra, valamint az étkezési térítési díjakra.
Dr. Patonay László ügyvezető igazgató köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy 18 éve
működik az Ördögkonyha Kft. Akkor 40 fővel indultak. A napi ételadagjuk folyamatosan
emelkedett. A 2000-es évre 3000 adagra, 2005-re 4000 adagra nőtt a napi mennyiség. Főleg
óvodás és iskoláskorú gyermekeknek, de felnőttek részére is főznek. A kft-ben dolgozók
létszáma jelenleg 45 fő. Győrben 3200, Lébényben 500-520, Öttevényen pedig 200 adagot
főznek. A kónyi óvodai építés vonatkozásában nem sikerült az óvodai konyhát felújítani, ezért
a kónyi polgármester olyan kéréssel fordult hozzájuk, hogy próbálják megoldani
odaszállítással az étkeztetést. Polgármester urat tájékoztatta arról, hogy január 1-től szeretnék
a rezsiköltséget kibővíteni. Kónyban 130.000 Ft-ot fizettek rezsiköltségre, Lébényben pedig
140.000 Ft-ot. Visszamenőleg 140.000 Ft-ot fizetnének azért, mert a kónyi ellátottak részére
is Lébényben főztek. A Kft. működését nagyon sok hatóság ellenőrzi, többek között az
ÁNTSZ is, és nagyon sok kritériumnak kell megfelelni. 2005-ben írták alá a bérleti
szerződést, amikor 6 dolgozót vettek át az önkormányzattól. Az 520 adag úgy oszlik meg,
hogy 250 adag Lébény, 250 adag Kóny és 20 adag Mecsér. Úgy érzi, hogy
közmegelégedéssel látják el az étkezőket. Megemlíti a kistérségi közbeszerzési eljárást,
melynek részesei voltak ők is. Elmondja, hogy ők is indultak a pályázaton. Jelenleg 50
szociális ellátottra főznek. 217 adagot lehetett megpályázni. Molnárék és a
mosonszentmiklósi önkormányzat közös pályázatot nyújtott be. Molnárék megpályázták azt a
részt, amit eddig is elláttak, mosonszentmiklósiak pedig a fennmaradó részt úgy, hogy őket
kihagyták, tehát a lébényi 50 főt is megpályázták. Az első körben el is nyerte Molnár és
Mosonszentmiklós ezt a pályázatot. Nagyon olcsó szállítási díjért vállalták a kiszállítást. Ezt
ők megtámadták, ezért a kistérség kérte, hogy legyen egyezség, aminek azt lett az eredménye,
hogy másodszorra ők nyerték el, de szerződéskötésre a közbeszerzés keretében mégsem került
sor. Új kiírás lesz, addig az 50 főt ők fogják ellátni.
Wandraschek Ferenc Antal megkérdezi, hogy megtalálták-e a számításaikat Lébényben. A
szerződés lejárta után újra indulnak-e a pályázaton.
Dr. Patonay László elmondja, hogy megtalálták számításaikat és indulnak a pályázaton. Új
hűtőgépet szeretnének beszerezni és kisebb felújításokat is végeznének.
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Dr. Angyalics Attila megjegyzi, hogy úgy tudja, szeptembertől főznek, ezért úgy gondolja,
hogy szeptembertől járna a plusz 140 000,- Ft/hó az önkormányzatnak, mivel a rezsit ő
finanszírozta. Nem ért egyet a januári kezdéssel. Ha szeptembertől főztek, akkor
szeptembertől kellene fizetni a plusz rezsit, így lenne logikus.
Nátz Miklós csatlakozik dr. Angyalics Attila által elmondottakhoz, szerinte is szeptembertől
lenne reális a bérleti díj fizetése.
Dr. Patonay László elmondja, hogy a kónyi ellátás nem kerül 140.000 Ft-ba, hanem
hozzávetőleg 80.000 Ft-ba. Azért mondta azt, hogy nem szeptembertől fizetik, hanem
felemelik 140.000 Ft-ra és januártól visszamenőleg fizetik.
Stoller Imre szerint az az alapprobléma, amin sajnos változtatni nem lehet, hogy nincsenek
almérők. Megbonyolítja a dolgot, hogy az összes közmű a kisiskolával össze van kötve.
Lébényben főzik meg az ételt, amit elszállítanak Kónyba, ott tálalják ki, ott mosogatnak el,
tehát ez jelentős összeg energiaköltségben is. 100 lébényi gyermek étkezik az étteremben,
aminek fenntartása nem az Ördögkonyha feladata. Realitással próbáltak számolni, a 3 nyári
hónapban nincs iskolás étkeztetés. Nagyon korrektek próbáltak lenni a kistérségi pályázaton
is, kompromisszumra próbáltak törekedni. 8 éve ugyanaz az 5 ember dolgozik a konyhán,
örömmel mondja, hogy nem sok ilyen van az országban.
Dr. Patonay László az étkezési térítési díj emelésével kapcsolatban elmondja, hogy Győrhöz
viszonyítva adják az étkezési térítési díjra az árajánlatot, ezért 5 %-os emelést javasolnak, így
504 Ft-ért kapják az ellátást.
Kovács Gábor megköszöni a tájékoztatást. Egyéb kérdés és észrevétel híján szavazásra teszi
fel bérleti szerződés módosítását az elhangzottak szerint. A jelenlegi havi rezsi átalány díj
2012. januártól visszamenőleg 140.000 Ft helyett 280.000 Ft/hó összegre emelkedne
augusztusig. Aki a javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2012. (III. 29.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Ördögkonyha Kft. ügyvezető igazgatója, dr. Patonay László ajánlatát
elfogadva a napközis konyha rezsiátalány díjának összegét 2012. január
1-jétől augusztus 31-ig 280.000,-Ft/hó-ban állapítja meg.
A képviselő-testület elrendeli az Önkormányzat és az Ördögkonyha Kft.
közötti éttermi és melegkonyhára vonatkozó bérleti szerződés
módosítását az új díjnak megfelelően. Felhatalmazza a polgármestert a
bérleti szerződés módosításának aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. április 15.
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2.)

Az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló rendelet megalkotása.

Előterjesztés ld. 1. sz. melléklet
Kovács Gábor: elmondja, hogy a térítési díjakra vonatkozó előterjesztést, az Ördögkonyha
Kft. javaslatát figyelembe véve készítette el a Hivatal. Mivel a képviselők részéről kérdés
észrevétel nem volt, szavazásra teszi fel az étkezési térítési díjakra vonatkozó rendelettervezetet. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztett rendelet-tervezetet, ezzel
megalkotta Lébény Nagyközség Önkormányzatának 4/2012. (III.30.) önkormányzati
rendeletét az étkezési térítési díjakról. ld. 2. sz. melléklet
3.)

Tájékoztató a szociális törvény szerinti önkormányzati feladatok ellátásáról.

Előterjesztés ld. 3. sz. melléklet
Kovács Gábor megkérdezi, hogy van-e észrevétel, kérdés az előterjesztéshez. Kérdés és
észrevétel híján szavazásra teszi fel az előterjesztést. Aki elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2012. (III. 29.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális
törvény szerinti önkormányzati feladatok 2011. évi ellátásáról szóló
beszámolót elfogadja.
4.)

A Humán Bizottság beszámolója a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott feladatainak végrehajtásáról.

Előterjesztés ld. 4. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót Sárvári Istvánnak a Humán Bizottság elnökének.
Sárvári István köszönti a megjelenteket. A Humán Bizottság a képviselő-testületi
bizottságok között a legmunkásabb bizottság, mivel kéthetente üléseznek. Megköszöni a
bizottság tagjainak, valamint Gál Lászlónénak egész éves munkáját. Az elmúlt évben 12
alkalommal tartottak ülést, és 224 ügyet tárgyalt a bizottság. 219 határozatot hoztak, melyből
elutasító határozat nem volt. A szociális és gyermekvédelmi ügyek száma magasnak
mondható. A megítélt támogatások száma az utóbbi években növekedést mutat. Kritikus
helyzetben a bizottság mindig igyekszik megoldást találni, gyors és hatékony döntéseikkel a
rászorultak érdekeit tudják szolgálni. Úgy gondolja, hogy Gálné munkájának és
kommunikációs készségének köszönhetően a határozatok ellen egyetlen egy esetben nem
történt fellebbezés. A bizottság véleményezi a szociális és gyermekvédelmi oktatási és
kulturális tárgyú rendeleteket, valamint a bizottság hatáskörébe tartozik a rendezvényterv
véleményezése. Még egyszer megköszöni minden segítőnek és közreműködőnek a munkáját.
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Kéri a képviselő-testületet, hogy a Humán bizottság munkájáról készült beszámolót fogadják
el.
Kovács Gábor kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2012. (III. 29.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán
Bizottság beszámolóját a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott feladatainak végrehajtásáról elfogadja.
5.)

A 2012. évi közbeszerzési terv elfogadása

Előterjesztés ld. 5. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőnek.
Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta elmondja, hogy a közbeszerzésről szóló korábbi és jelenleg
hatályos törvény szerint is az önkormányzatoknak minden évben közbeszerzési tervet kell
készíteniük. A korábbi években ez a tervkészítési határidő április 15. volt. Az új törvény
szerint ez március 31. A kiküldött anyagban jelenleg egy beruházás szerepel, amit a
közbeszerzési tervben szerepeltetni javasolnak, tekintettel arra, hogy ebben az évben
várhatóan egyéb új elinduló közbeszerzés nem várható. Az IKSZT beruházást már az előző
évben elindították, azt már nem kell szerepeltetni az idei évi tervben, mivel a tavalyiban
szerepelt. Jelenleg az útfelújítás szerepel a költségvetésben akkora összeggel, ami elérheti a
közbeszerzési értékhatárt. Másról előzetesen nincs tudomásuk. Az idén benyújtandó
pályázatok kivitelezése minden bizonnyal áthúzódik a következő évre, tehát azt még nem kell
szerepeltetni. Amennyiben év közben lenne esetleg még olyan beruházás, ami eléri a
közbeszerzés értékhatárát, ettől függetlenül meg lehet valósítani, csak akkor módosítani kell a
tervet. Kéri, hogy az útfelújítási beruházással fogadja el a képviselő-testület az idei évi
közbeszerzési tervet.
Kovács Gábor megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakhoz.
Kérdés, észrevétel nem volt.
Kovács Gábor szavazásra teszi fel a 2012. évi közbeszerzési tervet.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2012. (III. 29.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervét az
alábbiak szerint állapítja meg.
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Lébény Nagyközség Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési terve

Időbeli ütemezés

A
közbeszerzés CPV
tárgya
és kód
mennyisége

Sor
kerül-e
vagy
sor
került-e
az
az
eljárás szerződés
adott
Tervezett megindításának, teljesítésének
Irányadó
közbeszerzéssel
illetve
a várható
eljárási
eljárásrend
összefüggésben
közbeszerzés
időpontja
típus
előzetes
megvalósításának vagy
a
összesített
tervezett
szerződés
tájékoztató
időpontja
időtartama
közzétételére

II.
Építési
beruházás
Önkormányzati
Nemzeti
45233142közutak
6
javítása

Nyílt, vagy 2012.
második, 2012.
nem
szabadon harmadik
december 31.
kialakított negyedév

Felelős: polgármester
Határidő: közzététel 5 munkanapon belül, megvalósítás folyamatos, 2012. december 31-ig.
6.)

Hulladékszállítási díj módosítása

Előterjesztés ld. 6. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőnek.
Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta elmondja, hogy decemberben foglalkoztak a
hulladékszállítási díj megállapításával és most ismételten itt van az anyag a képviselők előtt.
Ennek az az oka, hogy év végén a törvényalkotási dömpingben a Parlament módosította a
hulladékszállítási díj megállapítására vonatkozó szabályokat. Ennek értelmében az
önkormányzat által 2012. évre megállapított hulladékszállítási díj nem lehet magasabb, mint a
2011. évi, tehát a jogszabályváltozás miatt a tavalyi díjat vissza kell állítani. A szolgáltató
ezzel kapcsolatban megkereste az önkormányzatot. Közölte, hogy a szolgáltatást változatlan
színvonalon a költségek növekedése miatt csak bizonyos feltételek mellett tudja biztosítani. A
megoldásra két javaslatot tett. Az egyik, hogy a szolgáltatás tartalmát csökkenti, tehát
valamilyen elemet kiemel belőle. A másik, hogy az úgynevezett KEOP önrészt veszi ki a
díjból és így lehet a tavalyi szinten tartani a lakosság által fizetendő szolgáltatási díjat. A
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KEOP önrész a nagytérségi hulladékgazdálkodási társulás által hulladéklerakókra és
rekultivációra benyújtott pályázatnak a lébényi önkormányzatot terhelő része, amely az elmúlt
1-2 évben a korábban hozott döntés értelmében a hulladékszállítási díjban is szerepel, és ott
gyűlik az önkormányzat számláján. A KEOP önrész kb. akkora mértékű, mint amekkora
emelés volt 2011-ről 2012-re. A rendelet-módosítási javaslatban az szerepel, hogy úgy
állítsuk vissza a 2011. évi hulladékszállítási díjat, hogy az nem fogja tartalmazni a KEOP
önrészt. Így a szolgáltatás tartalma teljes egészében megmarad. Megoldás lényege, hogy a
lakosság ebből nem fog megérezni semmit, ugyanannyi díjat kell fizetni, mint a tavalyi évben
és a szolgáltatás minősége sem változik. Az önkormányzatnak a hiányzó részt valamikor
valahonnan a pályázati önrészhez hozzá kell tenni.
Kovács Gábor elmondja, hogy e módszer alkalmazásával nem kell lemondani a PET palack
gyűjtéséről, a temetői zöldhulladék elszállításáról és az évi egyszeri lomtalanításról.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése.
Nátz Miklós megkérdezi, hogy a tavaszi lomtalanítás mikorra van tervezve.
Kovács Gábor elmondja, hogy a lomtalanítás április hónapra van tervezve, és a lakosságot
időben fogják értesíteni a szokásos módon.
Dr. Angyalics Attila elmondja, hogy korábbi ülésen már felvetette, hogy a községben
felhalmozódott vashulladékot lehetséges lenne-e az iskola részéről összegyűjteni. Úgy
gondolja, hogy jelentős mennyiség gyűlne össze, ami pénzben is sokat jelenthetne. Szeretné,
ha erre közösen tudnának megoldást találni. Fokozott rendőri jelenlétet kell biztosítani a
lomtalanítási napokon, hogy az idegeneket távol tartsák községünktől.
Kovács Gábor megkérdezi, hogy az iskolai vasgyűjtésről igazgató úrnak van-e elképzelése.
Nem most kell ezt megoldani, de erre a felvetésre valamit reagálnia kell. Amennyiben egyéb
észrevétel nincs, kéri, hogy az előterjesztett rendelettervezetet fogadják el.
A képviselő-testület egyhangú szavazás mellett elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet,
ezzel megalkotta Lébény Nagyközség Önkormányzatának 5/2012. (III. 30.) önkormányzati
rendeletét a települési szilárd és folyékony hulladékok kezelésével kapcsolatos
közszolgáltatásokról szóló 12/2006. (III. 31.) rendelet módosításáról. ld. 7. sz. melléklet
7.)

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyon kezeléséről szóló rendelet megalkotása.

Előterjesztés ld. 8. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőnek.
Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta elmondja, hogy ismét egy olyan rendelettel foglalkoznak,
ami a tavalyi évben szerepelt a képviselő-testület előtt. Júniusban alkották meg ezt a
rendeletet. Akkor úgy gondolták, hogy egy hosszú távú időszakra szóló rendeletet alkotnak.
Időközben hatályba lépett az Alaptörvény, új önkormányzati törvényt fogadott el a Parlament
és az év végén a nemzeti vagyonról is törvényalkotásra került sor. A vagyonrendeletet olyan
szempontból érintik ezek a jogszabályok, hogy más fogalmi rendszert alkalmaznak, illetőleg
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egyes rendelkezéseik nem tesznek lehetővé olyan önkormányzati intézkedéseket, amelyek
korábban lehetségesek voltak. Az önkormányzat vagyonát a törvény továbbra is két részre
osztja. Törzsvagyonra, és üzleti vagyonra. A törzsvagyont forgalomképtelen és korlátozottan
forgalomképes kategóriába sorolja. A forgalomképes vagyon elnevezése üzleti vagyon lett. A
korábbi jogszabályhoz képest jelentős változás, hogy nem teszi lehetővé a nemzeti vagyon
ingyenes átadásának helyi szabályozását. Az ingyenes átadásra csak a törvényben
szabályozott esetekben és módon van lehetőség. Az ingyenes átadásra vonatkozó a
szabályozást tehát ki kellett venni a régi rendeletből. Ezen kívül még néhány pontosításra is
sorkerült. Kéri a testületet, hogy alkossa meg ezt a rendeletet.
Kovács Gábor szavazásra teszi fel a rendeletet, aki egyetért vele, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangú szavazás mellett elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet,
ezzel megalkotta Lébény Nagyközség Önkormányzatának 6/2012. (III. 30.) önkormányzati
rendeletét az önkormányzat vagyonáról és a vagyon kezeléséről. ld. 9. sz. melléklet
8.)

Kistérségi feladatellátások támogatása

Előterjesztés ld. 10. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy évek óta az volt a szokás, hogy ha a kistérséggel kapcsolatban
támogatási igény felmerült, akkor képviselő-testületi ülésre külön beterjesztették. dr. Nagy
István elnök kérésének megfelelően a 2012. évi támogatási igényeket egyszerre, egy
megállapodás formájában hozza a testület elé. Példaként említi, hogy a kistérségi társulási
tagdíjat a társulási megállapodás értelmében kötelező fizetni. Az elmúlt 3 évben a kórház
irányában is kifejtettek a nem városi kistérségi tagok egy jelképes támogatást. Szeretné, ha ez
az idei évben is megvalósulhatna. Várhatóan a gasztroenterológiai részleg kapna egy újabb
eszközt. Hanság Múzeum működésére van előirányozva 45,- Ft/lakos/év támogatás. Elnök úr
kérése, hogy ezt a kistérséghez tartozó települések idén is vállalják fel, mivel az intézmény
fenntartásához szükséges. A kistérségi társulási tagdíj 80,- Ft/lakos/év, gyermek- és
családsegítő szolgáltatás támogatása 55,- Ft/lakos/év, Hansági Múzeum támogatása 45,Ft/lakos/év, orvosi gép-műszer beszerzés támogatása 20,- Ft/lakos/év. Ehhez kéri a testület
támogatását. Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele.
Dr. Angyalics Attila elmondja, hogy ugyan úgy, mint a tavalyi évben, ő idén sem támogatja a
Hanság Múzeumot. Van nekünk saját lébényi leendő múzeumunk. Nem gondolja, hogy ehhez
a szomszédos községek támogatást adnának a jövőben. A Hanság Múzeumot tartsa fenn
Mosonmagyaróvár város. Az orvosi gép és műszer beszerzés körülményessége, nehézkessége
a magyar egészségügy hibája és negatív hozzáállása. Az óvári kórházzal kapcsolatos negatív
észrevételét osztja meg a képviselő-testülettel. A kórház vezetésével volt személyes
problémája. A kórház betegjogi képviselője nem a betegek jogait védi, hanem a kórház jogait
képviseli. A megállapodás ezen két pontjával nem, de a többivel egyetért.
Wandraschek Ferenc Antal másképp gondolja, mint dr. Angyalics Attila képviselő-társa.
Úgy érzi, hogy most utoljára még elfogadható ez a támogatási rendszer. A Hansági
Múzeumban lébényi tárgyak is ki vannak állítva, amelyet széles körben látogatnak. Az elmúlt
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évi 100.000 Ft-os eszközbeszerzési támogatást az idei évre is javasolja. Sokat jár kórházba,
ahol csak pozitív tapasztalatokat szerzett.
Kovács Gábor a Hanság Múzeummal kapcsolatban azt a pozitív információt mondja el, hogy
az idei évben egy komplett vadászati kiállítást hoznak Lébénybe bemutatásra.
Nátz Miklós elmondja, hogy neki is csak jó tapasztalatai vannak a kórházzal.
Méltánytalannak tartja, ha felét sem adják a kórháznak, mint más intézménynek. Kevesli a
63.000 Ft-ot, több támogatást érdemelne, növelné a mértéket.
Kovács Gábor pozitívan viszonyul Nátz Miklós és Wandraschek Ferenc Antal
hozzászólásához. A kórházzal való kapcsolattartás az ő dolga a kistérségen belül. Kéri, hogy a
határozati javaslatot a az orvosi gép-műszer támogatás esetében a képviselő urak által javasolt
100 000, Ft-al vegyék figyelembe.
Kovács Gábor szavazásra teszi fel az előterjesztést a módosítással együtt, aki egyetért vele,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2012. (III. 29.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás, illetve
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata által fenntartott,
kistérségi feladatot ellátó intézményeket 2012. évben az alábbiak
szerint támogatja:
– kistérségi társulási tagdíj
80,- Ft/lakos/év
– gyermek- és családsegítő szolgáltatás támogatása 55,- Ft/lakos/év
– Hansági Múzeum támogatása
45,- Ft/lakos/év
– orvosi gép-műszer beszerzés támogatása
100.000- Ft//év
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulással a fenti díjakat
tartalmazó megállapodást megkösse.
Felelős: polgármester
Határidő: a megállapodás szerint.
9.)

Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kovács Gábor elmondja, hogy egy lejárt határidejű határozat volt. A 18/2012. határozat úgy
rendelkezett, hogy a Pannon-Víz törzsrészvények értékesítése során az elővásárlási jogával a
képviselő-testület nem kíván élni. A döntésről a Pannon-Víz Rt-t tájékoztatták.
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Legutóbb február végén találkoztak, ezt követően volt rendkívüli ülés és munkaértekezlet is.
A legfontosabb eseményeket az alábbiak szerint összegzi:
· 28-án az IKSZT pályázattal kapcsolatban volt helyszíni bejárás a kivitelezővel.
· 5-én Gálnéval felköszöntötték Fülöp Jánost, a falu legidősebb emberét, aki már 99
éves. Kifejezték a falu és a képviselő-testület jókívánságait.
· 6-án a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás ülésén vett részt, ahol
megismertették a rekultiváció, illetve az átalakítások jelen állapotával.
· 10-én a Lébényi SE taggyűlésén vett részt. Az elnök és segítői számoltak be az elmúlt
időszakról.
· 14-én tartották a Közösségi Házban a március 15-i nemzeti ünnepről a községi
megemlékezést, amely nagyon szép és megható volt. Megköszöni az iskolások és
felkészítő tanárok munkáját.
· 19-én az évi kötelező települési tanácskozás volt, amelyen a gyermekvédelmi területen
dolgozók is részt vettek. Áttekintették a faluban a gyermekvédelem kapcsán esedékes
munkákat, teendőket.
· 22-én rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottak, ahol döntés született arról, hogy
elindulnak a KEOP pályázatokon.
· 23-án a EHSZER vezetője volt itt, akik a közvilágítással foglalkoznak. Változások
várhatók, egyenlőre konkrétumok még nincsenek.
· 29-én megtörtént a Közösségi Házban a terület átadása a kivitelezőnek.
· 29-én a testületi ülést megelőzően Leader értekezleten vett részt, ahol a pályázatokról
tájékoztatták a vezetőséget.
· 31-én hulladékszedés lesz Lébényben.
10.) Egyéb döntést igénylő ügyek
a.) Tájékoztató a közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól.
Kovács Gábor átadja a szót dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőnek.
Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta elmondja, hogy a sajtóból bizonyára értesült mindenki arról,
hogy ezen a területen is jogszabályi változás történt, megszüntették az önkormányzatoknak a
díj megállapítási jogát és a jövőben ez miniszteri hatáskörbe fog kerülni. Ennek értelmében
2012-re már nem alkothatott volna az önkormányzat díj rendeletet. A vonatkozó miniszteri
rendelet még nem született meg. A jogszabály rendelkezése értelmében átmeneti időre a
szolgáltatók által közölt díjat alkalmazhatják a szolgáltatók. Ezzel kapcsolatban egy
maximum emelési összeget állapított meg a jogalkotó. Annyiban érint ez bennünket, hogy a
decemberben megalkotott rendeletet nem lehet alkalmazni, mert megvonta a jogalkotó az
önkormányzattól az e tárgykörben korábban biztosított rendeletalkotási jogát. Az új miniszteri
rendelet még nincsen, tehát az a díj fog érvényesülni 2012-ben, amit a szolgáltató közöl az
önkormányzattal. Az előző évi díjhoz képesti emelési mértéket a jogalkotó korlátozta. Ahhoz
a díjhoz képest, amit decemberben a képviselő-testület megállapított a szolgáltató által közölt
díj kb. 1-2 %-kal alacsonyabb mind a víz, mind a csatorna esetében. Az önkormányzatnak, a
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decemberben megalkotott rendeletet a későbbiekben hatályon kívül kell helyezni. Kéri, hogy
a tájékoztatást vegye tudomásul a képviselő-testület.
b.) Döntés pályázaton történő indulásról
Kovács Gábor ismerteti, hogy a BM kiírt egy nagyon rövid benyújtási határidejű pályázatot,
melynek április 2. a határideje. Lébény két témakörben tud pályázni. Arra tesz javaslatot,
hogy mindkét pályázaton induljanak. Korábban ebben a pályázati rendszerben valósult meg a
kisiskola fejlesztése. Az egyik pályázat, amin indulni lehet a sport működésével kapcsolatos.
Erre az elmúlt évben már adtak be pályázatot, ami sajnos nem nyert. Javasolja, hogy a
pályázatot ismételten nyújtsák be. Lényeges változtatást az előző évihez képest nem kell
tenni. Maximum 20 mFt lehet egy pályázat benyújtási összege és ehhez 80 %-os támogatási
intenzitás jár. A sportöltöző épülete teljes egészében felújításra kerülne. A tetőszerkezetre, a
hőszigetelésre, a belső közlekedők felújítására, valamint napkollektor elhelyezésére gondol. A
tavalyi pályázatot kell aktualizálni.
A másik pályázat közbiztonsági jellegű, térfigyelő kamera kiépítésére, annak megfelelő
helyen történő üzemeltetésének kiépítésére vonatkozik. A kmb. iroda lenne ennek fő bázisa,
ahol garantálható a rögzített anyag bizalmas kezelése A négyes útkereszteződést figyelné
mindenképpen, valamint további négy helyre lehetne kihelyezni a kamerákat. Itt a pályázható
összeg 10 mFt. Árajánlatot kellett kérni, ami nem meríti ki teljes egészében a pályázható
összeget, 6,3 mFt +ÁFA az árajánlat, ehhez jön az önerő, ami hozzávetőleg 1,6 mFt. Ezek a
számok pontosítva kerülnek a határozatba. Javasolja, hogy mindkét pályázaton induljanak el.
Kérdés, észrevétel híján szavazásra teszi fel a javaslatot. Aki a közbiztonsági pályázaton való
indulást támogatja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2012. (III. 29.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó
támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 4/2012.(III.1.)
BM rendelettel kiírt pályázati felhívásban pályázatot nyújt be:
térfigyelő kamerarendszer kialakítására.
A pályázati önrész várható összege az igényelhető támogatás
összegének 20%-a, maximum 5.000.000,- Ft, amelynek rendelkezésre
bocsátására az önkormányzat kötelezettséget vállal.
A pályázatokhoz szükséges önrész összegét az önkormányzat 2012. évi
költségvetéséről szóló 2/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 5.
számú mellékletének „pályázati önrész” során szereplő 10.000.000,Ft-ból biztosítja.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat
benyújtása ügyében eljárjon.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Kovács Gábor kéri, hogy aki a sportpályán található öltözőépület felújítására,
akadálymentesítésére kiírt pályázaton való indulást támogatja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2012. (III. 29.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó
támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 4/2012.(III.1.)
BM rendelettel kiírt pályázati felhívásban pályázatot nyújt be:
a sportpályán található öltözőépület felújítására,
akadálymentesítésére.
A pályázati önrész várható összege az igényelhető támogatás
összegének 20%-a, maximum 5.000.000,- Ft, amelynek rendelkezésre
bocsátására az önkormányzat kötelezettséget vállal.
A pályázatokhoz szükséges önrész összegét az önkormányzat 2012. évi
költségvetéséről szóló 2/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 5.
számú mellékletének „pályázati önrész” során szereplő 10.000.000,Ft-ból biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat
benyújtása ügyében eljárjon.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Kovács Gábor elmondja, hogy Kunsziget Község Önkormányzatának Polgármestere kereste
meg azzal, hogy a KEOP-1.2.0/09-11 pályázaton való ismételt részvételhez szükség van
minden településről a képviselő-testületi határozatokra. Ez a pályázat a szennyvíztisztító telep
korszerűsítésére vonatkozik, mely hozzávetőleg 450 mFt-os összegű. Ez az önkormányzatnak
nem jelent költséget, a Pannon-Víz Rt-t terheli teljes egészében az önerő.
Szavazást rendelt el, aki a pályázaton való indulást és az ehhez szükségel határozatokat
(összesen 4 db) támogatja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2012. (III. 29.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
tudomásul veszi, hogy a „Kunszigeti szennyvíztisztító telep
korszerűsítése és bővítése” című pályázatban meghatározott
projekttel érintett közszolgáltatás ellátására vonatkozó kötelezettség
jogszabály szerint az érintett önkormányzatokat terheli. Lébény
Nagyközség Önkormányzata ezen kötelezettségét ellátandó a
Pannonvíz Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződést. Lébény
Nagyközség Önkormányzata a Pályázati Dokumentáció vonatkozó
mellékletében tett nyilatkozat szerint kötelezettséget vállalt a
pályázatban szereplő díjképzési elvek és díjszintek alkalmazásáról.
Ezek a díjak a Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatottak
szerint biztosítják a pénzügyi fenntarthatóságot. Ezzel járul hozzá az
önkormányzat a létrejött létesítmény működtetésének fedezetéhez.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2012. (III. 29.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza Lébény Nagyközség Polgármesterét, hogy a KEOP1.2.0-09-11 kódszámú pályázati kiírásra benyújtandó Kunszigeti
szennyvíztisztító telep korszerűsítése és bővítése című projekt
kapcsán Kunsziget község számára a projekt megvalósításához
szükséges, a díjképzés elfogadásáról szóló nyilatkozatot megadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2012. (III. 29.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza Lébény Nagyközség Polgármesterét, hogy a KEOP1.2.0-09-11 kódszámú pályázati kiírásra benyújtandó „Kunszigeti
szennyvíztisztító telep korszerűsítése és bővítése” című projekt
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kapcsán Kunsziget község számára a projekt megvalósításához
szükséges tulajdonosi hozzájárulást megadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2012. (III. 29.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza Lébény Nagyközség Polgármesterét, hogy a KEOP1.2.0-09-11 kódszámú pályázati kiírásra benyújtandó „Kunszigeti
szennyvíztisztító telep korszerűsítése és bővítése” című projekt
kapcsán a projekt megvalósításához szükséges nyilatkozat kiadására,
ami arról szól, hogy 2013-ig nem kíván a település a KEOP1.2.0/09-11 konstrukcióban pályázni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.
c.) Közérdekű kérdések, hozzászólások
Sárvári István elmondja, hogy nagyon szigorú szankciók vannak érvényben április 1-től a
dohányzással kapcsolatban. Mindez vonatkozik az iskola területére, illetve annak bejáratától 5
m-es körzetben történő dohányzásra. Aggasztja, hogy a tornatermet akár este 8-9 óráig is
igénybe veszik, de ebben az esetben is az iskola létesítményéről van szó, illetve az iskola
udvaráról, ahol tilos a dohányzás. Mindenkit arra kér elsősorban saját érdekében, hogy ne
gyújtson rá sem az udvaron, sem a bejárat mellett. Tiltó táblákat helyeztek ki, úgy gondolja,
hogy ennél sokkal többet nem tehetnek. Kérte a műszaki brigádot, hogy a cigarettacsikk
elhelyezésére alkalmas szemetest helyezzenek el a gimnázium melletti parkolóban, csak itt
lehet dohányozni. Mindenkit arra kér, hogy ezt tartsa be, és ha figyelmeztetésre kerül sor,
annak tegyen eleget.
Többször észlelte azt, hogy sokan úgy vélik, hogy a tornaterem használatával együtt jár az
iskola udvarának, mint parkolónak a használata. Elmondja, hogy ez nem így van. Az iskola
területére engedély nélkül nem szabad behajtani. A használatok rongálják a bitumenes pályát
is és a sorakozóteret is.
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Wandraschek Ferenc Antal elmondja az I. világháborús emlékművel kapcsolatban, hogy a
névsor és betűállapot megóvásának megőrzését szeretnék elérni az önkormányzat és a civil
szervezetek összefogásával, természetesen lakossági segítség igénybevételével. Elmondja,
hogy április 18, 19-én lesz a vadászati földbérleti díjak kifizetése a tsz. irodában. Öt évig
visszamenőleg fel lehet venni a bérleti díjakat, kéri, hogy aki nélkülözni tudja ezt a díjat,
szíveskedjék felajánlani erre a nemes célra. Tudomása van arról, hogy az öt évvel ezelőtti
pénzösszegek elkülönített számlán vannak az önkormányzatnál, kéri jegyző asszonyt, hogy
szíveskedjen ennek utánanézni. Ezt az összeget is fel lehetne használni erre a célra. Várják
civil szervezetek és azon magánszemélyek felajánlását is, akiknek hozzátartozójának neve
szerepel az emlékművön. Regner-kereszt 100 éves évfordulója lesz. Felújítása szükségszerűvé
vált. Megkéri Nátz Miklós képviselőt, hogy a felújításról szóljon részletesen. Csilla boltnál
jobb és bal oldalon van egy megállni tilos tábla. Nem foglalkoznak vele, mert a tiltó tábla
ellenére megállnak az autók. Megkérdezi, hogy valamilyen módon lehetne-e szabályozni,
hogy legalább az egyik oldalon személygépkocsik meg tudjanak állni. Pálos rendházzal
kapcsolatban megkérdezi, hogy meghirdetett árverésről tud-e tájékoztatást adni.
Kovács Gábor elmondja, hogy a Csilla boltnál lévő út nem az önkormányzat kezelésébe
tartozik. Az ottani lakók kérése volt a táblák kihelyezése, melyet a KPM tett ki.
Nátz Miklós elmondja, hogy Regner-kereszt állításának az idei évben van a 100. évfordulója.
Ebből az alkalomból szeretnék felújítani, újraszenteltetni. Ez ügyben több árajánlatot kért,
többek között kőművestől, műkövestől, kőfaragótól, lakatostól. Gyűjtést szeretnének ez
ügyben tartani, és ebből az összegből elvégezni a felújítást. A helyi takarékszövetkezetben
nyitottak bankszámlát, és folyamatban van ehhez csekkek nyomtatása. A tisztítás 300,- eFt, a
teljes felújítás 800.- eFt. Kéri, hogy aki teheti, támogassa a felújítást.
Kovács Gábor javasolja, hogy a részletes leírás kerüljön bele a legközelebb megjelenő
újságba. A Lébényi Német Önkormányzat a Regner-kereszttel kapcsolatban támogatólag áll
az ügyhöz.
Kovács Gábor egyéb napirendi pont és hozzászólás híján a nyilvános ülést 1930 órakor
bezárta.
K.m.f.

Kovács Gábor
polgármester

dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta
jegyző

Bujtás László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Sárvári István
jegyzőkönyv-hitelesítő
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