Jegyzőkönyv
Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. május 24-én, a
községházán tartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester
Kiszeli Lajos alpolgármester
Bujtás László képviselő
Nátz Miklós képviselő
Sárvári István képviselő
Wandraschek Ferenc Antal képviselő
Hiányzik: dr. Angyalics Attila képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
Meghívott:
dr. Csokán Csaba r.alezredes
Horváth László r.törzszászlós
Takács Károly r.zászlós
Gál Lászlóné igazgatási előadó
Steiningerné Horváth Csilla családgondozó
Kovács Gábor köszönti képviselő-társait, a megjelenteket és a televízió nézőit, az ülést
megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 tagjából 6-an jelen vannak, tehát az ülés
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Wandraschek Ferenc Antal és Nátz Miklós
képviselőket kéri fel. A napirend kiegészítésére tesz javaslatot. Az egyéb döntést igénylő
ügyeknél javasolja felvételre a képviselői keret elfogadását, illetve a TÁMOP pályázaton való
indulásról történő döntést. Megkérdezi, hogy a képviselők részéről van-e módosító javaslat a
napirendhez, illetve a jegyzőkönyv hitelesítők személyéhez.
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 Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2012. (V. 24.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. május
24-i képviselő-testület ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja
meg.
1.) Rendőrség beszámolója az igazgatási területünkön végzett
munkájáról,
valamint
általános
tájékoztatás
az
egyéb
tevékenységéről.
Előterjesztő: A Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság képviselője
2.) Az
önkormányzat
gyermekjóléti
feladatellátásának értékelése.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

és

gyermekvédelmi
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3.) Pénzügyi és Gazdasági Bizottság beszámolója a szervezeti és
működési szabályzatban meghatározott feladatainak végrehajtásáról.
Előterjesztő: Wandraschek Ferenc Antal a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság elnöke
4.) A Lébényi Általános Művelődési Központ átszervezésével
kapcsolatos döntések
a.) ÁMK alapító okiratának módosítása
b.) Óvoda alapító okiratának elfogadása
c.) ÁMK fenntartására irányuló társulási megállapodás módosítása
d.) Óvoda fenntartására irányuló társulási megállapodás elfogadása
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
5.) A Lébényi Német Önkormányzat és a települési önkormányzat
közötti megállapodás elfogadása.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
6.) Az egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről
szóló rendelet elfogadása.
Előterjesztő: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
7.) Közbeszerzések éves statisztikai összegzése.
Előterjesztő: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
8.) Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
9.) Egyéb döntést igénylő ügyek
Zárt ülés
10.)
Iskola
(választás)

igazgatói

és

óvodavezetői

pályázatok

bírálata

11.)
Szociális étkeztetés térítési díjainak felülvizsgálata (egyedi
ügyek)
Jegyzőkönyv hitelesítők: Wandraschek Ferenc Antal és Nátz Miklós
képviselők.
1.) Rendőrség beszámolója az igazgatási területünkön végzett munkájáról, valamint
általános tájékoztatás az egyéb tevékenységéről.
Előterjesztés ld. 1. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy évente sor kerül erre az eseményre. Köszönti a rendőrség
képviselőit. Megkéri dr. Csokán Csaba kapitány urat szóbeli kiegészítőjének megtételére.
Dr. Csokán Csaba köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, valamint a televízió
nézőit. Rövid tájékoztatást ad arról, hogy a kapitányság elmúlt két esztendőben milyen
körülmények között végezte munkáját, majd az integrációt követő létszámhelyzet
alakulásáról, az elvándorlás okáról szólt. Az eredményesség tekintetében a nagyon komoly
létszámhiány ellenére is sikerült a helyi kihívásoknak megfelelniük. A közbiztonsági, illetve
bűnügyi helyzetről azt gondolja, hogy azokban a bűncselekmény csoportokban, amelyek a
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lakosság szubjektív biztonság érzetét alapvetően befolyásolják, nagyon jó eredményeket értek
el. Az elmúlt 5 év legjobb felderítési eredményességét produkálták. A szabálysértésekről
szóló új jogszabály lényegi változásait ismertette röviden. Bejelentette, hogy a Szigetköz
Rendőrőrs parancsnoki beosztásában személyi változás történt és Bán József egykori lébényi
kmb-s vette át az őrs vezetését. Lébény nagyközség bűnügyi helyzetével kapcsolatban azt
gondolja, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan stabilnak tekinthető. Egy olyan bűncselekmény
típus van, 30 csalás, ami szemet szúr. Egy helyben lakó, aki az interneten hirdetett meg
bizonyos termékeket, a pénz megérkezte után a terméket nem postázta el. Ha ezt a tételt az
összes bűncselekményből levonják, akkor elmondható, hogy kedvezőbben alakult a tavalyi
évben a bűnügyi helyzet, mint az azt megelőző évben. Úgy ítéli meg, hogy a bűnügyi
helyzetet kezelik kollégái, kiugró bűncselekmények nem nagyon történtek. A közlekedési
helyzet stabilnak tekinthető. Megköszöni a figyelmet, és kéri, hogy akinek kérdése van, tegye
fel.
Wandraschek Ferenc Antal megkérdezi, hogy a járőröknek szolgálatban van-e mérlegelési
lehetőségük a szabálysértések vonatkozásában. Van-e olyan lehetőségük, hogy eltekintenek a
bírságolástól, pl. egy kerékpárosnál.
Dr. Csokán Csaba elmondja, hogy differenciáltan intézkedhetnek kollégái. Vannak olyan
szabályszegések, amikor nem mérlegelhetnek, mert kötelező közigazgatási eljárást
kezdeményezniük, és sok minden helyszíni bírságolással is lerendezhető. Ha valaki vitatja a
szabályszegés tényét és nem fogadja el a helyszíni bírságolást, akkor már nincs mérlegelési
lehetőség, eljárást kell kezdeményezni.
Wandraschek Ferenc Antal: a kerékpárokon vannak a villogó, elemes lámpák. Ezek
használata szabályzathoz van-e kötve, vagy ha a kézben van egy elemlámpa, és azzal világít,
belefér-e ebbe a kategóriába.
Dr. Csokán Csaba: Passzív biztonsági eszköz attól passzív, hogy nem mobil. A zseblámpás
megoldás nem az elfogadható kategóriába tartozik, a ledes lámpák, amelyeket elől, hátul
rögzíteni lehet a kerékpáron, az mindenképpen elfogadható. Külterületen kötelező a
kerékpáros számára a láthatósági mellény. Rendelet írja elő kötelezően, hogy milyen passzív
biztonsági eszközöknek kell lenni a kerékpáron. Problémát lát az elektromos kerékpárok
elterjedésében.
Kiszeli Lajos: Nagyon sok egymásnak néha ellentmondó nyilatkozatot hall a közlekedési
szabályok változásáról. Hogyan kell értelmezni a sárga jelzésen történő áthaladást, és annak a
szankcióját.
Dr. Csokán Csaba ez is egy szabályváltozással függ össze. Nem mindegy hogy a rendőr ezt
egy adott jogszabályban rögzített technikai eszközzel rögzíti-e, videokamerával,
fényképfelvétellel, stb., vagy pedig megállítással, mert más a szankció. Piros tilos, sárga tilos
jelzés vonatkozásában nagyon sokan azt hiszik, hogy a sárga jelzésnél még áthajthatnak,
behajthatnak egy kereszteződésbe. Sárga jelzés már azt jelzi, hogy nem szabad az út, változni
fog a forgalmi helyzet. Lényeg, hogy egyáltalán nem megengedett a sárga jelzésen való
áthaladás, a sárga jelzés tilos jelzést jelent.
Kovács Gábor megjegyzi, hogy kapitány úr már az egyik érdekes számot, a csaláshoz tartozó
magas számot indokolta. A 2010-es évben van egy gyűjtőkategória: egyéb bűncselekmény. Ez
kiugróan magas, utána harmadára esett vissza.
Dr. Csokán Csaba: Az egyéb bűncselekmény kategóriába azok a bűncselekmények
tartoznak, amelyek nem a felsoroltak körébe tartoznak. Ez egy gyűjtőnév, amely a helyben
élők biztonságérzetét nem befolyásoló típusú bűncselekményeket takarja.
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Kovács Gábor megköszöni a rendőrség közreműködését a nyári rendezvények, így
különösen a discók, biztonságának elősegítésében. Kéri, hogy ez a jövőben is maradjon meg.
Dr. Csokán Csaba leszögezi, hogy ez így fog működni, mert ez közös érdek. Kollégáik
akkor is helytállnak, amikor nincsenek szolgálatban. Reméli, hogy létszám helyzetük a
jövőben erősödni fog. Ha a létszámfejlesztés megtörténik, az az elképzelése, hogy a Szigetköz
Őrsöt is meg tudja erősíteni. Ha a polgárőrség újjászerveződik, az is egy nagyon komoly erő
lehet együtt.
Nátz Miklós megköszöni a helyi kmb-seknek, hogy mindig szolgálatkészek. Helyi
kamionforgalom problémáját veti fel.
Dr. Csokán Csaba elmondja, hogy információja szerint hivatalosan a 86-os út felújított
szakaszát még nem adták át. Javasolja, hogy az önkormányzat kezdeményezze a
súlykorlátozás kitáblázását.
Kovács Gábor elmondja, hogy ezt megtették. Az autópályáról lejövet az ipari park végénél ki
van helyezve egy tiltó tábla azzal a kiegészítő táblával, hogy kivétel áruszállítás.
Dr. Csokán Csaba: az a közlekedési akció, ami a közeljövőben lesz, erre is figyelemmel lesz,
és ennek híre fog menni. Nagy segítség lenne, ha tudnák jelezni, hogy ez milyen napszakban a
leggyakoribb. Megköszöni a képviselő-testületnek szakmai, erkölcsi támogatást, amit az
elmúlt időszakban a kollégái kaptak.
Kovács Gábor megköszöni a tájékoztatót, és rövid technikai szünetet rendel el.

2.) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátásának értékelése.
Előterjesztés ld. 2. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy képviselő-társai erről egy nagyon részletes írásos anyagot
kaptak. A lakosság részére tájékoztatásul elmondja, hogy a vonatkozó jogszabályok
értelmében az önkormányzatnak évente átfogó értékelést kell készítenie a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, amit a képviselő-testületnek meg kell tárgyalnia, és
elfogadnia. Kiemeli, hogy a 18 évesnél fiatalabb lakosok száma 624. Ennek megoszlása: 2
évnél fiatalabb 83, 3-6 évesek: 134, 7-14 évesek: 262, és a 15-18 évesek: 145. Anyagi
támogatás 127, gyermeknevelési 86, beilleszkedési nehézséggel kapcsolatos18,
magatartászavar 10, családi konfliktus 67, szülők, vagy a család életvitele 19, szülői
elhanyagolás 8, családon belüli bántalmazás 2, fogyatékosság 5, szenvedélybetegség 6
esetben volt. Összesen 348 alkalommal kellett a szolgálatnak intézkednie. Megjegyzi, hogy ez
egy olyan tevékenység, amely nagyon fontos a falu életében, és olyan tevékenység, amely az
önkormányzati átalakulást követően is kötelező feladat fog maradni. Köszönetet mond a
szakterületen dolgozó, Gál Lászlónénak és Steiningerné Horváth Csillának munkájukért,
melynek legjobb jele az, hogy jelentős konfliktus ennek kapcsán a faluban nem jelentkezett. A
Humán Bizottság is tárgyalta az anyagot, megkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse
álláspontjukat.
Sárvári István a Humán Bizottság elnöke köszönti képviselő-társait, és a nézőket. Elmondja,
hogy a Humán Bizottság mai ülésén megtárgyalta az előterjesztést, és azt elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Kovács Gábor megkérdezi, hogy van-e az anyaggal kapcsolatban valakinek kiegészítése,
kérdése. Egyéb kérdés és észrevétel híján szavazásra teszi fel az előterjesztést. Aki elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
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A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2012. (V. 24.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátásának
értékeléséről szóló tájékoztatót elfogadja.

3.) Pénzügyi és Gazdasági Bizottság beszámolója a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott feladatainak végrehajtásáról.
Előterjesztés ld. 3. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is elkészítette
beszámolóját az elmúlt időszakban végzett munkájáról, melyet a szervezeti és működési
szabályzat kapcsán kell megtennie. A részletes anyagot a képviselők írásban megkapták. Ez a
beszámoló részletesen kitér a bizottság működésével kapcsolatos valamennyi ügyre. Megkéri
a bizottság elnökét, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését, illetve ismertesse a bizottság
álláspontját.
Wandraschek Ferenc Antal a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke köszönti a
megjelenteket és a televízió nézőit. Elmondja, hogy a képviselők megkapták az írásos
előterjesztést, amit a bizottsági ülésen megtárgyaltak. Köszönetet mond Hackné Prémus
Irénnek a beszámoló elkészítéséért. Az önkormányzat működéséhez szükséges pénzügyi
fedezeteket próbálták biztosítani, munkájukat a legjobb tudásuk szerint igyekeztek ellátni.
Véleménye szerint a civil szervezeteket is maximálisan támogatták. Azt gondolja, hogy sokat
javult a bizottság munkája, gondol itt az ülések gyakoriságára, részletességére. A következő
időszakban ezen még próbálnak javítani. A beszámolót elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Kovács Gábor: Egyéb kérdés és észrevétel híján szavazásra teszi fel a beszámolót. Aki
elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
49/2012. (V. 24.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság beszámolóját a szervezeti és
működési szabályzatban meghatározott feladatainak végrehajtásáról
elfogadja.

4.) A Lébényi Általános Művelődési Központ átszervezésével kapcsolatos döntések
a.) ÁMK alapító okiratának módosítása
Előterjesztés ld. 4. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a februári ülésen döntött a testület ÁMK átszervezéséről,
amely egy nagyon hosszú folyamat volt. Módosítani kell az ÁMK alapító okiratát, az
óvodának új alapító okiratot kell készíteni, módosítani kell az ÁMK fenntartására irányuló
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társulási megállapodását, valamint el kell fogadni az óvoda fenntartására irányuló társulási
megállapodást. Jegyző asszony végéhez ért a procedúrának, beleértve a helyben szükséges
döntéseket, a társult települések intézményeinek döntéseit. Átadja a szót dr. Lascsikné dr.
Bozi Sarolta jegyzőnek.
Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: Polgármester úr a lényeget elmondta. Nagyon röviden
összefoglalva az előzményeket, illetve a képviselő-testület előtt álló meghozandó döntéseket,
elmondja, hogy az idő sürget. A közoktatási törvény szerint, ugyanis, ha az önkormányzat
intézmény átszervezését akarja végrehajtani, akkor május utolsó munkanapjáig a szükséges
döntéseket meg kell hozni. A döntés alatt a törvény értelmezése szerint az alapító okirat
megfelelő módosítását, illetőleg új intézmény esetén annak elfogadását kell érteni. Az utolsó
időpontban vannak, mikor ezt a döntést meg lehet hozni. Februárban úgy döntött a képviselőtestület szinkronban a másik két önkormányzattal, hogy az ÁMK-t szétválasztja, és két
intézményben működik tovább. Az átszervezés augusztus 1-től lesz hatályos. A jogfolytonos
iskola elnevezése a javaslatuk szerint Lébényi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény lesz. Amíg önkormányzati fenntartásban lesz társulásban fog működni az iskola. A
most még működő ÁMK-ból kiválással jönne létre egy új intézmény, az óvoda, Lébényi
Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde intézménye, mivel bölcsődei feladatokat is látnak el. Az új
intézmény szintén társulásban fog működni, ugyanezen három önkormányzat részvételével.
Az óvoda teljesen új intézmény, új alapító okiratot és társulási megállapodást kell készíteni.
Az ÁMK ellátta a közgyűjteményi, illetve a községi könyvtári feladatokat is. Ez a két feladat
alapvetően Lébényt érintette korábban is. Az ÁMK megszüntetése kapcsán ez a két feladat
visszakerül az önkormányzathoz és szakfeladaton fogják a jövőben ellátni, nem intézményi
keretek között. A napirend keretein belül négy, intézmény alapító okiratot, illetve társulási
megállapodást érintő döntést kell hozni, és ötödikként a múzeum, illetőleg a könyvtári
feladatnak a visszavételéről kell dönteni.
Kovács Gábor megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése. Kéri, hogy aki az ÁMK alapító
okiratának módosítását elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
50/2012. (V. 24.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lébény
nagyközség, a Bezi község és Mecsér község önkormányzatai közös
fenntartásában működő Lébényi Általános Művelődési Központ
alapító okiratát 2012. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint
módosítja, valamint elrendeli az alapító okirat módosításokkal való
egységes szerkezetbe foglalását.
I. Az alapító okirat címe helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Lébényi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító
Okirata”
II. Az alapító okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
1. Neve: Lébényi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
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Rövid neve: Lébényi Általános Iskola és Zeneiskola.
Intézményegységei:
Ø Általános Iskola, 9155 Lébény, Iskola köz 1.
Tagintézményei:
-

Bezi Általános Iskola, 9162 Bezi, Szabadság u. 65.
Mecséri Általános Iskola, 9176 Mecsér, Dózsa u. 19.

Ø Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 9155 Lébény, Iskola köz 1.
III. Az alapító okirat 4.-8. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Általános iskolai nevelés és oktatás,
továbbá a Közokt. tv. szerinti alapfokú művészeti oktatás és nevelés, a sajátos nevelési
igényű gyermekek oktatása-nevelése, valamint a német nemzetiségi iskolai oktatás
nyelvoktató formában történő megvalósítása, továbbá iskolai könyvtári feladatok
ellátása.
Az intézmény speciális tagozatot nem működtet, vállalkozói tevékenységet nem
folytat.
5. Működési köre: Lébény Nagyközség, Bezi Község és Mecsér Község közigazgatási
területe. Az intézmény feladatait Lébény Nagyközségben, Bezi Községben és Mecsér
Községben lakó általános iskolás korú gyermekek tekintetében látja el. Feladatait az
önkormányzatok együttműködési megállapodása alapján más településeken lakó
általános iskolás korúak tekintetében is elláthatja.
6. Alapítója: Lébény Nagyközség Önkormányzata, 9155 Lébény, Fő út 47.
Fenntartója:
Ø Lébény Nagyközség Önkormányzata, 9155 Lébény, Fő út 47.
Ø Bezi Község Önkormányzata, 9162 Bezi, Szabadság u. 59.
Ø Mecsér Község Önkormányzata, 9176 Mecsér, Felszabadulás u. 1.
Alapítói jogokkal felruházott irányító szerve:
Ø Lébény Nagyközség Önkormányzata, 9155 Lébény, Fő út 47.
Ø Bezi Község Önkormányzata, 9162 Bezi, Szabadság u. 59.
Ø Mecsér Község Önkormányzata, 9176 Mecsér, Felszabadulás u. 1.
7. Irányító szerve: Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, 9155
Lébény, Fő út 47.
Az irányító szerv ezen jogát az alábbi korlátozással gyakorolhatja:
Ø Az
intézmény
átalakításához,
megszüntetéséhez,
valamennyi
társönkormányzat képviselő-testületének minősített szavazati aránnyal
meghozott döntése szükséges.
Ø Az intézmény vezetője tekintetében a vezetői megbízás adásához és
visszavonásához Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
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döntését megelőzően ki kell kérni a társönkormányzatok képviselőtestületeinek véleményét.
8. Az Intézmény besorolása:
Alaptevékenysége: többcélú közoktatási intézmény, közös igazgatású közoktatási
intézmény.
Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv.
IV. Az alapító okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, amelyre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet munkavállalói, amelyre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, 2012. július 1-jét követően a (új)
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. Egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra (pl. megbízási jogviszony) a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.
V. Az alapító okirat 12. pontjának rendelkezései törlésre kerülnek.
VI. Az alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
13. Az intézmény a Közokt. tv. 33. § (1) bekezdés b) pontja szerinti közös igazgatású
közoktatási intézmény, amely a Közokt. tv. 20. § (1) b) és e) pontja szerinti általános
iskola, valamint alapfokú művészetoktatási intézmény közoktatási feladatait látja el,
valamint iskola könyvtári szolgáltatást végez.
VII.

Az alapító okirat 15/A. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

15/A. Alaptevékenysége
852000
852011
852012

852013
852021
852022

Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4.
évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) az alábbi típusú fogyatékosságban
szenvedő gyermekek esetén:
− beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt
sajátos igényű gyermekek, tanulók,
− megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók.
Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása (1–4. évfolyam)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8.
évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) az alábbi típusú fogyatékosságban
szenvedő gyermekek esetén:
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beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt
sajátos igényű gyermekek, tanulók,
− megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók.
852023 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása (5–8. évfolyam)
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészet ágban:
a) 2011. szeptember 1-től kimenő rendszerben a következő tanszakokon:
szolfézs, furulya, fuvola, zongora.
b) 2011. szeptember 1-től felmenő rendszerben az alábbiak szerint:
− Klasszikus zene:
§ fafúvós tanszak (furulya, fuvola),
§ billentyűs tanszak (zongora),
§ zeneismeret tanszak (szolfézs kötelező, szolfézs, zenetörténet –
zeneirodalom),
§ kamarazene tanszak (kamarazene, kórus).
− Népzene:
§ pengetős tanszak (citera).
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése az alábbi
típusú fogyatékosságban szenvedő gyermekek esetén:
− beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt
sajátos igényű gyermekek,
− megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek.
855913 Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
az alábbi típusú fogyatékosságban szenvedő gyermekek esetén:
− beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt
sajátos igényű gyermekek,
− megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek
855916 Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
856013 Fejlesztő felkészítés
910123 Könyvtári szolgáltatások
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés (az általános iskola, az óvoda kedvezményes
étkezés igénybevételére jogosult alkalmazottai tekintetében).
890114 Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét
javító programok
890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek,
fiatalok részére.
−
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A 890114 és a 890115 számú alaptevékenységi elemek értelmezése:
A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján az alábbi sajátos
nevelési igényű tanulók, továbbá a hátrányos helyzetű tanulók, valamint
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére biztosítja a többi tanulóval együtt
a képesség-kibontakoztató felkészítést, illetve az integrációs nevelést, oktatást:
−

beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt
sajátos igényű gyermekek,

−

megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
VIII. Az alapító okirat 18. pontjának rendelkezései törlésre kerülnek.
IX. Az alapító okirat 23. és 24. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
23. Az intézmény telephelyei:
−
−
−
−

Lébény, Iskola u. 1.
Lébény, Iskola köz 2.
Bezi, Szabadság u. 65.
Mecsér, Dózsa u. 19.

24. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon:
Az intézmény saját tulajdonnal nem rendelkezik, feladatai ellátásához rendelkezésére
áll a:
−
−
−
−
−

Lébény, Iskola u. 1. szám alatti iskolaépület,
Lébény, Iskola köz 1. szám alatti iskolaépület, vele egy telken lévő
tornateremmel, kazánházzal,
Lébény, Iskola köz 2. szám alatti iskolaépület, konyhával, étteremmel,
kiegészítő helyiségekkel,
Bezi, Szabadság u. 65. szám alatti iskola-óvoda épület
Mecsér, Dózsa u. 19. szám alatti iskolaépület.

Mindegyik épület a szükséges berendezési, felszerelési tárgyakkal, a nevelő-oktató
munkához szükséges egyéb eszközökkel felszerelt, amelyeket az intézmény tart leltár
szerint nyilván.
Határidő: 2012. június 5. (felterjesztés az Államkincstárnak)
Felelős:
polgármester, jegyző
b.) Óvoda alapító okiratának elfogadása
Kovács Gábor kéri, hogy aki Lébényi Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratát
elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
51/2012. (V. 24.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Lébény Nagyközség Önkormányzata, a Bezi Község
Önkormányzata és Mecsér Község Önkormányzata közös alapítású
intézményének a Lébényi Óvoda, Egységes Óvoda – Bölcsődének
alapító okiratát az alábbiak szerint jóváhagyja:

Lébényi Óvoda, Egységes Óvoda - Bölcsőde Alapító Okirata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, Bezi Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete és Mecsér Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a
továbbiakban: Ötv.) 9. § (4) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 37. § (1)-(5) bekezdése, valamint az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontja, (2) és
(3) bekezdése alapján 2012. augusztus 1-i hatállyal intézményt alapítanak, amelynek
alapító okiratát az alábbiak szerint adják ki:

A költségvetési szerv
1. Neve: Lébényi Óvoda, Egységes Óvoda – Bölcsőde.
Tagintézményei:
-

Bezi Óvoda, 9162 Bezi, Szabadság u. 65.
Mecsér Óvoda, 9176 Mecsér, Felszabadulás u 6.

2. Székhelye: 9155 Lébény, Fő út 86.
3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Az Ötv. 8. §-a szerinti óvodai nevelés, a
sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, óvoda-bölcsődei ellátás biztosítása,
valamint német nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás.
4. Működési köre: Lébény nagyközség, Bezi község és Mecsér község közigazgatási
területe. Az intézmény feladatait Lébény nagyközségben, Bezi községben és Mecsér
községben lakó óvodás korú gyermekek tekintetében látja el. Feladatait az
önkormányzatok együttműködési megállapodása alapján más településeken lakó
óvodás- korúak tekintetében is elláthatja.

5. Alapítója:
Ø Lébény Nagyközség Önkormányzata, 9155 Lébény, Fő út 47.
Ø Bezi Község Önkormányzata, 9162 Bezi, Szabadság u. 59.
Ø Mecsér Község Önkormányzata, 9176 Mecsér, Felszabadulás u. 1.
Fenntartója:
Ø Lébény Nagyközség Önkormányzata, 9155 Lébény, Fő út 47.
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Ø Bezi Község Önkormányzata, 9162 Bezi, Szabadság u. 59.
Ø Mecsér Község Önkormányzata, 9176 Mecsér, Felszabadulás u. 1
Alapítói jogokkal felruházott irányító szerve:
Ø Lébény Nagyközség Önkormányzata, 9155 Lébény, Fő út 47.
Ø Bezi Község Önkormányzata, 9162 Bezi, Szabadság u. 59.
Ø Mecsér Község Önkormányzata, 9176 Mecsér, Felszabadulás u. 1.
6. Irányító szerve: Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, 9155
Lébény, Fő út 47.
Az irányító szerv ezen jogát az alábbi korlátozással gyakorolhatja:
Ø Az
intézmény
átalakításához,
megszüntetéséhez,
valamennyi
társönkormányzat képviselő-testületének minősített szavazati aránnyal
meghozott döntése szükséges.
Ø Az intézmény vezetője tekintetében a vezetői megbízás adásához és
visszavonásához Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
döntését megelőzően ki kell kérni a társönkormányzatok képviselőtestületeinek véleményét.
7. Az Intézmény besorolása:
Alaptevékenysége: többcélú intézmény, egységes, az óvodai és bölcsődei feladatokat
ellátó intézmény.
Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv.
8. Vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét a Közokt. tv. 18. §-a, a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a, az ennek végrehajtására kiadott 138/1992. (X.8.)
Kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) 5. § (1) bekezdés a) pontja és a 11//1994.
(VI.8.) MKM rendelet 12-14. §-ai alapján nyilvános pályázat útján a
társönkormányzatok képviselő-testületeinek véleményének kikérését követően Lébény
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg, és képviseletében a
polgármester gyakorolja az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat.
A tagintézmény-vezető, kinevezési rendje:
A tagintézmény-vezető a Vhr. 5. § (1) bekezdés a), ab) pontja értelmében magasabb
vezetőnek minősül.
A tagintézmény-vezetőt az intézményvezető bízza meg.
Megbízás időtartama a tagintézmény-vezető esetében határozott időre szól, a Kjt. 23. §
(3) bekezdésében, valamint Vhr. 18. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak figyelembe
vételével.
9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, amelyre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet munkavállalói, amelyre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, 2012. július 1-jét követően a (új)
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. Egyéb
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foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra (pl. megbízási jogviszony) a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.
10. Az intézmény képviseletére jogosult: az intézmény mindenkori vezetője.
11. Az intézmény többcélú, a Közokt. tv. 33. § (1) bekezdés f) pontja szerinti egységes, az
óvodai és bölcsődei feladatokat ellátó intézmény.
12. Az intézmény alaptevékenységi szakágazata:

8510 iskolai előkészítő oktatás.

13. Alaptevékenysége:
851000
851011
851012

851013
856013
562912
562917
889101
890114
890115

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása az alábbi
típusú fogyatékosságban szenvedő gyermekek esetén:
− beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt
sajátos igényű gyermekek,
− megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek.
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
Fejlesztő felkészítés
Óvodai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés (az általános iskola, az óvoda kedvezményes
étkezés igénybevételére jogosult alkalmazottai tekintetében).
Bölcsődei ellátás
Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét
javító programok
Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek,
fiatalok részére

A 890114 és a 890115 számú alaptevékenységi elemek értelmezése:
A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján az alábbi sajátos
nevelési igényű tanulók, továbbá a hátrányos helyzetű tanulók, valamint
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére biztosítja a többi tanulóval együtt
a képesség-kibontakoztató felkészítést, illetve az integrációs nevelést, oktatást:
− beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt
sajátos igényű gyermekek,
− megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek.
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
14. A székhelyintézménybe felvehető maximális gyermeklétszám 130 fő.
A bezi tagintézménybe felvehető maximális gyermeklétszám 25 fő.
A mecséri tagintézménybe felvehető maximális gyermeklétszám 25 fő.
15. Az intézmény önálló jogi személy; gazdasági és pénzügyi feladatait Lébény
Nagyközség Polgármesteri Hivatala látja el.
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16. Az intézmény vezetője az önkormányzat képviselő-testülete által jóváhagyott
költségvetési előirányzatok felhasználásával önállóan látja el az alábbi gazdálkodási
részfeladatokat:
−

bérgazdálkodás,

−

készlet beszerzés,

−

kis értékű tárgyi eszköz beszerzés.

17. A készkiadások teljesítésére rendelkezésre bocsátott házipénztári ellátmány az
intézmény számára: 40.000 Ft.
18. Az intézmény telephelyei:
Ø Lébény, Fő út 86.
Ø Bezi, Szabadság u. 65.
Ø Mecsér, Felszabadulás u. 6.
19. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon:
Az intézmény saját tulajdonnal nem rendelkezik, feladatai ellátásához rendelkezésére
áll a:
−

Lébény, Fő út 86. szám alatti óvodaépület,

−

Bezi, Szabadság u. 65. szám alatti iskola-óvoda épület óvoda része,

−

Mecsér, Felszabadulás u. 6. szám alatti óvodaépület.

Mindegyik épület a szükséges berendezési, felszerelési tárgyakkal, a nevelő-oktató
munkához szükséges egyéb eszközökkel felszerelt, amelyeket az intézmény tart leltár
szerint nyilván.
20. A vagyon feletti rendelkezési jog:
Az intézmény a rendelkezésére álló ingatlanokkal, ingó vagyontárgyakkal az
államháztartási törvényben és végrehajtási rendeletében, valamint a helyi
önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint gazdálkodik.
Az intézmény a vagyon feletti rendelkezés jogát az intézményvezető útján gyakorolja.
21. Egyéb
Az intézmény a Lébényi Általános Művelődési Központból (9155 Lébény, Iskola köz
1.) kiválással jött létre.

Határidő: 2012. június 5. (felterjesztés az Államkincstárnak)
Felelős: polgármester, jegyző
c.) ÁMK fenntartására irányuló társulási megállapodás módosítása
Kovács Gábor kéri, hogy aki az ÁMK fenntartására irányuló társulási megállapodás
módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
52/2012. (V. 24.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Lébény-Bezi-Mecsér
Közoktatási
Társulás
Társulási
Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint elfogadja.

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY-FENNTARTÓI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
MÓDOSÍTÁSA
Amely
Lébény Nagyközség Önkormányzata (9155 Lébény, Fő út. 47., képviselő: Kovács Gábor
polgármester),
Bezi Község Önkormányzata (9162 Bezi, Szabadság u. 59. képviselő: Bősze Kornél
polgármester),
valamint Mecsér Község Önkormányzata (9176 Mecsér, Felszabadulás u. 1. képviselő:
Csaplár Zoltán polgármester), a továbbiakban együtt: Felek
között jött létre az alulírott helyen és időben, az alábbi pontokba foglalt feltételek mellett:
A Közoktatási Intézmény-fenntartói Társulási Megállapodást (a továbbiakban: Társulási
Megállapodás) a Felek 2012. augusztus 1-től az alábbiak szerint módosítják:
I.

A Társulási Megállapodás 3. 1. és 3.2. pontjai helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
3.1. Lébény Nagyközség Önkormányzata közigazgatási területén a tankötelezettség
teljesítéséhez szükséges általános iskolai neveléssel és oktatással, alapfokú
művészetoktatással valamint német nemzetiségi nyelv oktatásával kapcsolatos
feladatok ellátását biztosítja. Bezi Község közigazgatási területén az általános iskola
1-4. évfolyamán általános iskolai neveléssel és oktatással és a német nemzetiségi
nyelv oktatásával kapcsolatos feladatok ellátását biztosítja. Mecsér Község
közigazgatási területén az általános iskola 1-4. évfolyamán az általános iskolai
neveléssel és oktatással kapcsolatos feladatok ellátását biztosítja.
3.2. A közösen fenntartott intézmény:
Lébényi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 9155 Lébény,
Iskola köz 1.
Rövid neve: Lébényi Általános Iskola és Zeneiskola.
Intézményegységei:
Ø Általános Iskola, 9155 Lébény, Iskola köz 1.
Tagintézményei:
– Bezi Általános Iskola, 9162 Bezi, Szabadság u. 65.
– Mecséri Általános Iskola, 9176 Mecsér, Dózsa u. 19.
Ø Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 9155 Lébény, Iskola köz 1.
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II.

A Társulási Megállapodás 5. 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
5.1. A Társulás által fenntartott intézmény önállóan működő költségvetési szerv.
Alaptevékenysége szerint többcélú közoktatási intézmény. A tagintézmények az
előirányzatok felett részjogkörrel rendelkező költségvetési egységek.

III. A Társulási Megállapodás 8. 1. és 8.2. pontjai helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
8.1. A közösen fenntartott intézmény irányítási jogait Lébény Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja az alábbi korlátozással:
–

Az intézmény megszüntetéséhez, valamennyi tagönkormányzat
képviselő-testületének minősített szavazati aránnyal meghozott döntése
szükséges.

–

Az intézmény vezetője tekintetében a vezetői megbízás adásához és
visszavonásához Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete döntését megelőzően ki kell kérni a tagönkormányzatok
képviselő-testületeinek véleményét.

8.2. Az intézmény alkalmazásában álló dolgozók esetében a székhely intézmény vezetője
személyesen gyakorolja a munkáltatói jogokat. A tagintézményt érintő személyi
kérdésekben az adott tagintézmény vezetőjét egyetértési jog illeti meg.
A tagintézmény vezetőjének kinevezésekor az adott tagintézmény székhelye szerinti
önkormányzat képviselő-testületét egyetértési jog illeti meg.
IV. A Társulási Megállapodás 8. 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
8.4. A társulás működéséhez az alábbi vagyontárgyakat bocsátják rendelkezésre:
8.4.1. Lébény Nagyközség Önkormányzata:
lébényi, 1501 hrsz-ú, Iskola köz 1. szám alatti iskolaépületet,
lébényi, 1434/2 hrsz-ú, Iskola köz 2. számú iskolaépületet (napközi),
lébényi, 1510, 1522 hrsz-ú, Iskola u. 1. szám alatti iskolaépületet (Nagyiskola),
8.4.2. Bezi Község Önkormányzata:
bezi, 105 hrsz-ú, Szabadság u. 65. számú iskola-óvoda épület iskolai részét.
8.4.3. Mecsér Község Önkormányzata:
mecséri 13 hrsz-ú, Dózsa u. 19 szám alatti iskola épületet.
V.

A Társulási Megállapodás 9. 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
9.1. A tagintézményekben az 1-4. évfolyamos általános iskolai tanulók összevont
oktatása, nevelése folyik.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2012. augusztus 1-től folyamatos
d.) Óvoda fenntartására irányuló társulási megállapodás elfogadása
Kovács Gábor kéri, hogy aki az óvoda fenntartására irányuló társulási megállapodást
elfogadja, kézfeltartással jelezze.
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A képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
53/2012. (V. 24.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Lébény-Bezi-Mecsér Óvodafenntartó Közoktatási Társulás
Társulási Megállapodását az alábbiak szerint elfogadja.

ÓVODA FENNTARTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÖZOKTATÁSI
INTÉZMÉNY-FENNTARTÓI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött egyrészről Lébény Nagyközség Önkormányzata (9155 Lébény, Fő út. 47.,
képviselő: Kovács Gábor polgármester),
másrészről Bezi Község Önkormányzata (9162 Bezi, Szabadság u. 59. képviselő: Bősze
Kornél polgármester),
valamint Mecsér Község Önkormányzata (9176 Mecsér, Felszabadulás u. 1., képviselő:
Csaplár Zoltán polgármester)
között az alábbi feltételek mellett:
1. A társult önkormányzatok az 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-ában foglaltaknak
megfelelően 2012. augusztus 1-jei hatállyal közoktatási intézményi társulást hoznak létre
óvoda közös fenntartására.
2. A Társulás neve, székhelye
2.1. Neve: Lébény-Bezi-Mecsér Óvodafenntartó Közoktatási Társulás.
2.2. Székhelye: 9155 Lébény, Fő út. 47.
2.3. Tagjai: Lébény Nagyközség Önkormányzata
Bezi Község Önkormányzata,
Mecsér Község Önkormányzata.
2.4. A közös feladatellátással megbízott neve, székhelye:
Lébény Nagyközség Önkormányzata, 9155 Lébény, Fő út. 47.
3. A Társulás által ellátott feladat:
3.1. A társult önkormányzatok közigazgatási területükön az óvodai neveléssel kapcsolatos
feladatok ellátását biztosítják. Lébény nagyközség közigazgatási területén az óvoda
mellett egy óvoda-bölcsődei csoport fenntartása is biztosított. Bezi Község
közigazgatási területén az óvodai nevelésen belül német nemzetiségi óvodai nevelés
folyik.
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3.2. A közösen fenntartott intézmény:
Lébényi Óvoda, Egységes Óvoda-bölcsőde, 9155 Lébény, Fő út 86.
Tagintézményei:
– Bezi Óvoda, 9162 Bezi, Szabadság u. 65.
– Mecséri Óvoda, 9176 Mecsér, Felszabadulás u. 6.
4. A megállapodás időtartama:
4.1. A Társulás 2012. augusztus 1-től határozatlan időre jön létre.
5. A költségek viselésének aránya és teljesítésének feltételei, a költségvetési tervezésre, a
társuláshoz való csatlakozás, valamint a társulás megszűnése esetére vonatkozó
szabályok:
5.1. A Társulás által fenntartott intézmény önállóan működő költségvetési szerv. A
tagintézmények az előirányzatok felett részjogkörrel rendelkező költségvetési
egységek.
5.2. Az alapítási költségek viselése:
5.2.1.

A társulás által fenntartott intézmény a Lébényi Általános Művelődési
Központból (9155 Lébény, Iskola köz 1.) kiválással létrejött intézmény. Az
intézmény működésének megkezdéséhez szükséges ingó és ingatlan vagyon a
korábbi ÁMK intézményegységi működés feltételeivel azonos módon a társulás
tagönkormányzatai
tulajdonaként
rendelkezésre
állnak,
amelyet
a
tagönkormányzatok az intézmény működéséhez átadnak.

5.2.2.

A társulásban részt vevő önkormányzatok saját költségvetésük terhére viselik a
náluk felmerült egyéb alapítási költségeket.

5.3. A társulásban részt vevő önkormányzatok a költségvetési tervezés során az alábbiak
alapján járnak el:
5.3.1.

A dologi és személyi költségek tervezése a társulásban részt vevő települések
vonatkozásában külön történik, az intézményvezető, tagintézmény vezetők
véleményezési joga mellett. A tagintézmények székhelye szerinti önkormányzat
képviselő-testülete fogadja el az adott tagintézmény vonatkozásában jelentkező
tervszámokat. Ezek Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
általi jóváhagyást követően épülnek be a társulás költségvetésébe.

5.3.2.

A lébényi intézmény dologi és személyi kiadásaival kapcsolatos tervszámok
elkészítéséről az intézmény vezetője gondoskodik, amelyek Lébény Nagyközség
Önkormányzatának Képviselőtestülete általi jóváhagyást követően épülnek be a
társulás költségvetésébe.

5.3.3.

A közösen fenntartott intézmény által használt épületek beruházási és felújítási
költségei a tulajdonos önkormányzatot terhelik.

5.3.4.

A társulás teljes költségvetése egységesen
Önkormányzata költségvetésében jelenik meg.

5.3.5.

Az intézmény közös működtetésének költségei gyereklétszám arányában
terhelik a fenntartó önkormányzatokat. Amennyiben a normatív hozzájárulások
az intézmény működtetéséhez nem nyújtanak elegendő fedezetet, a

Lébény

Nagyközség
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tagintézmények székhelye szerinti önkormányzatok a tervadatok alapján
számított rájuk eső különbözet 10%-át, de minimálisan a társulási megállapodás
9.2. pontjának figyelembevételével a telephelyi bontásban rájuk eső
különbözetet, a saját költségvetésük terhére Lébény Nagyközség Önkormányzata
számlájára átutalják. Az elszámolásra a költségvetési év végén, legkésőbb az
éves beszámoló elfogadásáig kerül sor a ténylegesen felmerült költségek alapján.
5.3.6.

Amennyiben a társult önkormányzatok a megjelölt határidőre nem tesznek
eleget átutalási kötelezettségüknek és a lefolytatott egyeztetés vagy felszólítás
ellenére sem utalják át a tartozást, abban az esetben tudomásul veszik, hogy az
irányítási jogot gyakorló önkormányzat jogosult az adós önkormányzattal
szemben behajtást kezdeményezni és indítani.

5.3.7.

A teljesítések elszámolására az éves beszámoló összeállítása során kerül sor.

5.3.8.

A polgármesterek évenként a költségvetési beszámoló keretében beszámolnak
a társulás tevékenységéről.

5.4. A társuláshoz való csatlakozás:
5.4.1.

A társuláshoz való csatlakozás elfogadásához valamennyi tag önkormányzat
képviselő-testületének minősített többségű döntése szükséges.

5.5. A társulás megszűnése:
5.5.1.

A társulás résztvevőinek közös megegyezésével.

5.5.2.

Amennyiben a tagok száma, a felmondás miatt, egy tagra csökken.

5.5.3.

Jogerős bírósági döntés alapján.

5.6. Elszámolás rendje a társulás megszűnése esetén:
A társulás által használt vagyontárgyak azt az önkormányzatot illetik meg, amely
nyilvántartásában az adott vagyontárgy szerepel.
A közösen fenntartott intézmény által kötött szerződésekből eredő jogok, illetve
kötelezettségek azt az önkormányzatot illetik vagy terhelik, amelynek a működési
területén folytatott tevékenység érdekében került sor az adott szerződés
megkötésére.

5.7. A társulás megszűnése esetén a tagintézményekben dolgozó pedagógusok
visszakerülnek a tagintézmény székhelye szerinti község önkormányzatához.
6. A Társulás ellenőrzése
6.1. Lébény Nagyközség Önkormányzata belső ellenőrzése keretében gondoskodik a
közösen fenntartott intézmény költségvetési működésének ellenőrzéséről.
6.2. A társulási szerződésben foglaltak betartásának ellenőrzésére mindegyik szerzőződő
fél jogosult, amely jogot a polgármester útján gyakorolnak.
7. A társulásban elkülönült, önálló szervezet nem működik.
8. A közös fenntartásra vonatkozó részletes rendelkezések:
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8.1. A közösen fenntartott intézmény irányítási jogait Lébény Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja az alábbi korlátozással:
–

Az intézmény megszüntetéséhez, valamennyi tagönkormányzat
képviselő-testületének minősített szavazati aránnyal meghozott döntése
szükséges.

–

Az intézmény vezetője tekintetében a vezetői megbízás adásához és
visszavonásához Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete döntését megelőzően ki kell kérni a tagönkormányzatok
képviselő-testületeinek véleményét.

8.2. Az intézmény alkalmazásában álló dolgozók esetében a székhely intézmény vezetője
személyesen gyakorolja a munkáltatói jogokat. A tagintézményt érintő személyi
kérdésekben az adott tagintézmény vezetőjét egyetértési jog illeti meg.
A tagintézmény vezetőjének kinevezésekor az adott tagintézmény székhelye szerinti
önkormányzat képviselő-testületét egyetértési jog illeti meg.
8.3. A tagintézményt érintő szerződések megkötése során a tagintézmény vezetőjét
egyetértési jog illeti meg.
8.4. A társulás működéséhez az alábbi vagyontárgyakat bocsátják rendelkezésre:
8.4.1. Lébény Nagyközség Önkormányzata:
lébényi 1203 hrsz-ú Fő út 86. szám alatti óvodaépületet.
8.4.2. Bezi Község Önkormányzata:
bezi, 105 hrsz-ú, Szabadság u. 65. számú iskola-óvoda épület óvoda részét.
8.4.3. Mecsér Község Önkormányzata:
mecséri 167 hrsz-ú, Felszabadulás u. 6. szám alatti óvoda épületet.
8.5. A működéshez szükséges ingatlanokat, helyiségeket, berendezési és felszerelési
tárgyakat az önkormányzatok térítésmentesen biztosítják a társulás részére.
8.6. A társulásba bevitt vagyon értéknövekedése, amennyiben azt az illetékességi területen
működő önkormányzat biztosította, a telephelyek szerinti tulajdonos
önkormányzatokat kizárólagosan illeti meg.
8.7. A pályázati támogatással elnyert vagyon vagy vagyonszaporulat a támogató
rendelkezése ennek hiányában az önkormányzatok eseti megállapodása szerint illeti
meg a székhelyintézmény, illetve a tagintézményeket.
8.8. A székhely intézmény épülete és berendezési, felszerelési tárgyai Lébény
Nagyközség Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezik.
A tagintézmények épületei és berendezései, felszerelési tárgyai a tagintézmények
székhelye szerinti községek önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezik.
8.9. A társult önkormányzatok egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból,
származó, továbbá az intézmény fenntartása során keletkezett vitás kérdéseiket
tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni. A bíróságon keresetindítási
lehetőséggel kizárólag az egyeztetés eredménytelensége esetén élnek.
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9. Egyéb rendelkezések
9.1.

A tagintézményekben egy-egy összevont óvodai csoportban óvodai nevelés folyik.

9.2.

Az intézmény társulási működtetéséből adódó többlet normatíva – a mecséri
gyerekek után járó társulási többletnormatívát kivéve – 75 %-a Lébény
Nagyközség Önkormányzatát, 25 %-a Bezi Község Önkormányzatát illeti meg. A
mecséri gyerekek után járó társulási többlet normatíva 50 %-a Lébény Nagyközség
Önkormányzatát, 50 %-a Mecsér Község Önkormányzatát illeti meg.
Az egyéb normatívák gyermek, illetve tanuló létszám arányában illetik meg az
egyes önkormányzatokat.

9.3.

A Bezi Község Önkormányzat által működtetett konyha továbbra is Bezi Község
Önkormányzata fenntartásában és működtetésében marad.
A mecséri tagintézménybe járó gyermekek étkeztetését továbbra is Mecsér Község
Önkormányzata szervezi meg, a normatíva igénylés és elszámolás a
székhelyintézményen keresztül történik.

10. Hatálybaléptetés
10.1.

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény, a
közoktatásról szóló 1993. évi LXIX. törvény, valamint a Ptk. szerződésekre
vonatkozó általános rendelkezéseit kell alkalmazni.

10.2.

Jelen megállapodást a felek annak elolvasása és tartalmának megértése,
megismerése után a képviselő-testületek nevében eljáró polgármesterek, mint az
önkormányzati akarattal teljességében megegyezőt, helybenhagyólag saját kezűleg
aláírták.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. augusztus 1-től folyamatos
Kovács Gábor kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat átvegye az ÁMK 2012.
augusztus 1-i átszervezését követően a helytörténeti gyűjtemény és a Jókai Mór Községi
Könyvtár működtetését és fenntartását, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
54/2012. (V. 24.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Lébény nagyközség, a Bezi község és Mecsér község
önkormányzatai közös fenntartásában működő Lébényi Általános
Művelődési Központ (ÁMK) 2012. augusztus 1-i átszervezését
követően átveszi az ÁMK intézményegységeként működő
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helytörténeti gyűjtemény és
működtetését és fenntartását.

Jókai

Mór

Községi

Könyvtár

Felelős: polgármester, jegyző, ÁMK igazgatója
Határidő: 2012. augusztus 1-től folyamatos.

5.) Lébényi Németh Önkormányzat
megállapodás elfogadása.
Előterjesztés ld. 5. sz. melléklet

és

a

települési

önkormányzat

közötti

Kovács Gábor: a jogszabályban meghatározottak alapján 2012. június 1-ig megállapodást
kell kötni a két önkormányzat között. A megállapodás tartalmában megfelel a jelenleg is
működő együttműködési megállapodásnak. Különbség az, hogy a törvényalkotó másfajta
formai követelményt írt elő, amelyet kötelesek vagyunk végrehajtani.
Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta elmondja, hogy új jogszabály lépett hatályba a
nemzetiségeket érintően is, és ez írja elő azt, hogy minden nemzetiségi önkormányzat és
települési önkormányzat között új megállapodást kell kötni június 1-i határidővel. Korábban
is volt együttműködési megállapodás a két önkormányzattal, annak a helyébe lép ez a
jelenlegi megállapodás. Ez alapvetően a költségvetés vitelével kapcsolatos szabályokat
tartalmazza.
Kovács Gábor egyéb kérdés és észrevétel híján szavazásra teszi fel a megállapodást. Aki
elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
55/2012. (V. 24.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a
Lébényi Német Önkormányzat és a települési önkormányzat
közötti megállapodást.
6.) Az egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet
elfogadása.
Előterjesztés ld. 6. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőnek.
Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta elmondja, hogy az első napirendi pont keretében már szó volt
a szabálysértési törvényről, amely április 15-én hatályba lépett. A rendőrségnek is problémát
okoz, úgy gondolja, hogy a jövőben nekünk is problémát fog a törvény végrehajtása okozni.
Kötelezően előírja a törvény, hogy május 31-ig az önkormányzati rendeletekben meglévő
szabálysértési tényállásokat hatályon kívül kell helyezni. A helyben jogellenesnek
minősíthető magatartásokat, amelyeket központi jogszabály nem szabályoz, de helyben
szabálysértési tényállássá lehetett minősíteni, ki kell venni a rendeletből, és nem lehet
szankcionálni. Egy eszközzel kevesebb marad a kezünkben, hogy bizonyos magatartásokat
szankcionálhassunk. 8 rendeletben van szabálysértési tényállás.
Kovács Gábor megkérdezi, hogy az a komplett rendelet (pl. állattartási), amelyben
szabálysértési tényállás van, hatályon kívül lesz helyezve?
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Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: Nem, csak az a pont, amely a szabálysértési tényállást
szabályozta. Az állattartás szabályait továbbra is be kell tartani a rendelet szerint, csak nem
tudjuk szankcionálni a helyi rendelet alapján.
Nátz Miklós: Ha nincs szankcionálás, nincs is sok értelme.
Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: Az előírásokat a normál jogkövető állampolgárok szankció
nélkül is betartják, tehát szabályokat azért érdemes meghatározni.
Wandraschek Ferenc Antal: ezután már az sincs, hogy a jegyző figyelmeztető levelet küld
ki esetleges szabálysértéssel kapcsolatban. Amennyiben szabálysértési eljárást nem tudnak
indítani, helyette valami mást kellene kitalálni, pl. közmunka.
Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: még az sincs, mert a szabálysértési hatáskört elvették a
jegyzőtől. A Kormányhivatal jár el szabálysértési ügyekben. Közmunka szabályait központi
jogszabályok szabályozzák, nem írhatnak elő helyben, büntetésként közmunkát.
Kovács Gábor egyéb észrevétel híján kéri, hogy aki az egyes szabálysértési tényállások
hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangú szavazás mellett elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet,
ezzel megalkotta Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V. 30.)
rendeletét az egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről. ld. 7. sz.
melléklet.

7.) Közbeszerzések éves statisztikai összegzése.
Előterjesztés ld. 8. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőnek.
Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta elmondja, hogy a közbeszerzésekről szóló törvény írja elő
kötelezően minden év május 31-ig az előző évben lefolytatott közbeszerzésekről statisztikai
összegzés készítését. Elfogadást követően továbbítani kell a Közbeszerzések Tanácsának.
Kovács Gábor egyéb kérdés és észrevétel híján szavazásra teszi fel az előterjesztést. Aki
elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
56/2012. (V. 24.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
2011. évi közbeszerzésekről készített éves statisztikai
összegezést az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően
elfogadja.
Az összegezést 2012. május 31-ig meg kell küldeni a
Közbeszerzések Tanácsának.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. május 31.
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8.)

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

Kovács Gábor elmondja, hogy lejárt határidejű határozat nem volt. A legutóbbi ülés óta
történt eseményeket az alábbiak szerint sorolja fel.
· Legutóbb április 26-i képviselő-testületi ülésen találkoztak. Ezen a napon ért véget a 3
napon keresztül tartó lomtalanítás, amelynek megérkezett az elszámolása.
Megdöbbentő nagy mennyiségű, 336 m3 hulladékot, lomot szállítottak el. 1.497.787
Ft lenne a díja, ha ezt teljes egészében az önkormányzatnak kellene fizetni. Az éves
szerződés alapján 257 m3-t díjmentesen szállítottak el. A fennmaradó 79 m3-re
352.158 Ft-ot kell fizetni. Egy lomtalanítás költsége 1,5 mFt. Ha elkészül a válogató
udvar, akkor már nem lesz indokoltsága a lomtalanításnak.
· 27-én a Ford Szalonban aláírásra került az új busz megrendelése. Július közepére
kaptak visszaigazolást.
· 10-én a Pannon-Víz vezetőivel folytatott sikeres tárgyalást, melynek eredményeként
térítés nélkül az új játszóterekhez 1-1 öntöttvasból készült ivókutat sikerült szerezni. A
földmunkát az önkormányzat, a bekötést pedig a Pannon-Víz végzi.
· Ugyanezen a napon Sallai Péter ezredes úrnál volt tárgyaláson, és majdan Lébényben
kialakítandó tűzoltó őrsről folytatott megbeszélést. Ebben az évben érdembeli munka
nem fog történni, év végéig talán kiderül, hova valósulhat meg.
· Több alkalommal hoztak virágpalántát, nagyon sok helyen történt virágosítás. Ennek
egyik célja, hogy egy otthonos, barátságos falukép legyen, a másik pedig az, hogy
szeretnének indulni a Virágos Magyarországért pályázaton.
· 15-én egy felajánlás kapcsán padot kaptak a Templom térre. Megköszön a
felajánlónak, Tóth János úrnak az adományt.
· 16-án az igazgató úr, az óvodavezető és külsős vendégek a TIOP pályázatokról kaptak
részletes tájékoztatót.
· 17 Győrben volt az Ipar Kamaránál, ahol a Széchenyi programmal kapcsolatban
kaptak kimerítő tájékoztatást.
· 18-án Börcsön volt a környék polgármestereinek találkozója, ahol Kara Ákos a
közmunkaprogramról adott tájékoztatót, ismertette az eddigi változásokat, és a
tervezett változásokat.
· 21-én terület bejáráson volt jegyző asszonnyal.
· 24-én délután pénzügyi bizottsági ülés, valamint munkaértekezlet volt.
9. Egyéb döntést igénylő ügyek
a.) TÁMOP pályázaton történő indulás
Kovács Gábor átadja a szót Sárvári István iskola igazgatónak.
Sárvári István elmondja, hogy ez a pályázat azért lehet előnyös, mert támogatottsága 100 %os, az önkormányzat részéről plusz forrást nem igényel. A többi TÁMOP pályázattól eltérően
abban lehet még előnye, hogy viszonylag nagyobb %-ban lehet eszközöket vásárolni az óvoda
részére. Az óvónők közösen dolgoznak ezen a pályázaton és próbálják megtalálni elsősorban
azokat az udvari, és belső játékokat, eszközöket, amelyek a gyermekek számára hasznosak
lehetnek. A pályázat legnagyobb része különböző képzésekre, pedagógiai célú képzésekre
fordítható. Reméli, hogy a pályázatíró cég, akit sikerült találni, sikeres lesz ez ügyben. A
pályázat megírásáért külön költséget nem számolnak fel, hanem a pályázatból különböző

24

jogcímeken kinyerhető összegekből fognak majd juttatást kapni. Javasolja a pályázaton való
indulás elfogadását a képviselő-testületnek.
Kovács Gábor megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése. Kérdés, észrevétel híján
szavazásra teszi fel a pályázaton való indulást. Aki elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
57/2012. (V. 24.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy
az önkormányzat – mint fenntartó – az óvodafejlesztés érdekében pályázatot
nyújtson be a TÁMOP-3.1.11-12/2 számú pályázatra.
Pályázat támogatási intenzitása 100 %.
Pályázható összeg feladat-ellátási helyenként maximum 5 millió Ft.
Pályázat alapvető céljai:
- Az óvodai nevelésben való részvétel általánossá tétele mellett, optimális
személyi és tárgyi feltételek biztosítása,
- Az óvodai nevelés minőségbiztosításának előmozdítása családok, helyi
közösségek bevonásával,
- Az irányításban dolgozók szakmai, tanügy-igazgatási ismereteinek bővítése,
- Szoros ágazatközi együttműködések kialakításának támogatása a különböző
szakpolitikák, így az oktatáspolitika, a kulturális politika, a szociálpolitika,
illetve az egészségügy között, családokkal és helyi közösségekkel.
Pályázat benyújtási határideje: 2012. június 1 – 30.
Felelős: polgármester, intézményvezető
Határidő: 2012. június 30.
b.) Képviselői keret felosztása
Táblázat ld. 9. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy az egyéni képviselői keretekkel kapcsolatban a melléklelt
táblázat mutatja, hogy ki, milyen célra és milyen összegeket ajánlott fel. Hozzáteszi, hogy a
képviselői keret felosztását tartalmazó táblázat meg fog majd jelenni a Lébény újságban. Kéri
a képviselő-testületet, hogy a képviselői keret felosztását a mellékelt táblázatnak megfelelően
fogadja el.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
58/2012. (V. 24.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
képviselői keret 2012. évi felosztását a mellékelt táblázatban
foglaltak szerint elfogadta.
Határidő: 2012. december 31-ig folyamatos
Felelős: polgármester
25

Közérdekű kérdés, bejelentés
Wandraschek Ferenc Antal megkérdezi a Mosonmagyaróvári Hanság Múzeum igazgató
választásával kapcsolatban, hogy van-e a polgármesternek a döntéshozatalba beleszólása.
Kovács Gábor elmondja, hogy nem tudja mikor lesz döntés. A legutóbbi kistérségi ülésen a
társulás megszavazott egy képviselőt, aki az elbíráló bizottságba bekerült, aki a beérkezett
pályázatokkal foglalkozik.
Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta elmondja, hogy nincs még döntés. A Mosonmagyaróvári
Önkormányzat intézménye, ő írta ki a pályázatot, és dönt az intézményvezető személyéről.
Nátz Miklós: a templom melletti útnál mozgássérült parkoló kialakítására került sor.
Megkérdezi, hogy ez milyen okból, megrendelésből készült.
Kovács Gábor elmondja, hogy nem az önkormányzat megrendelése, és kivitelezése, hanem a
nagy felújítási projektnek kötelező eleme volt, és jogszabályi előírás.
Kovács Gábor egyéb napirendi pont és hozzászólás híján az ülést 1955 órakor bezárta.

K.m.f.

Kovács Gábor
polgármester

dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta
jegyző

Nátz Miklós
jegyzőkönyv-hitelesítő

Wandraschek Ferenc
jegyzőkönyv-hitelesítő
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