Jegyzőkönyv
Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 24-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
Hiányzik:
Wandraschek Ferenc Antal képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
Meghívottak:
Gál Lászlóné igazgatási főmunkatárs
Steiningerné Horváth Csilla családgondozó
Rum János, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja

Kovács Gábor: köszönti a testületi ülésen megjelenteket és a lakosságot a kábeltelevízión
keresztül. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, egy képviselő előre jelezte, hogy nem
tud az ülésen részt venni. A jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Angyalics Attila és Nátz Miklós
képviselőket kéri fel. A meghívóban közölt napirendet 11. napirendi pontként a mecséri iskola
csatlakozási szándékának megtárgyalásával, az egyéb ügyeket, d) pontban egy nemrégiben
kiírásra került BM pályázaton való indulással, e) pontban pedig az önkormányzat
sportlétesítmény fejlesztési programjának elfogadásával javasolja kiegészíteni. Megkérdezi,
van-e más észrevétel, javaslat a napirendhez.
Módosító javaslat hiányában kéri, hogy aki az előterjesztett napirendet a módosításokkal
együtt, valamint a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét elfogadja, kézfeltartással jelezze.

A képviselő testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2011. (III. 24.) határozata:
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Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011.
március 24-i képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint
állapítja meg:
1.)
Tájékoztató a szociális törvény szerinti önkormányzati
feladatok ellátásáról.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
2.)
A szociális igazgatás és szociális
szabályairól szóló rendelet elfogadása.

ellátások

helyi

Előterjesztő: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
3.)
A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli
házasságkötésről szóló rendelet elfogadása.
Előterjesztő: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
4.)

A 2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
5.)
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
átfogó felülvizsgálata.
Előterjesztő: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
6.)
A képviselő-testület 2010-2014. évre szóló gazdasági
programjának elfogadása.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
7.)

Lébény közigazgatási szerepével kapcsolatos kérés.

Előterjesztő: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
8.)

Pályázati alapról szóló rendelet elfogadása.
Előterjesztő: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző

9.)

Gyermekétkeztetés térítési díjának megállapítása.

Előterjesztő: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
10.) A közterület használatáról szóló 6/2010. (VI. 30.)
önkormányzati rendelet kiegészítése.
Előterjesztő: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
11.) Mecsér Község csatlakozási szándéka a Lébény-Bezi
Közoktatási Társuláshoz
12.)

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

13.)

Egyéb döntést igénylő ügyek
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a) Kisiskola és Konyha felújítása alternatív energiaszolgáltató
berendezéssel, döntés pályázat benyújtásáról.
b) Ingatlanértékesítés (392 hrsz.)
c) Pozsony-Győr vasútvonalról tájékoztatás
d) Döntés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez
kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011.(III.9.) BM
pályázaton való indulásról
e) Lébény Nagyközség Önkormányzata
Fejlesztési Programjának elfogadása

Sportlétesítmény

Jegyzőkönyv-hitelesítők: dr. Angyalics Attila és Nátz Miklós
képviselők.

1.) Tájékoztató a szociális törvény szerinti önkormányzati feladatok ellátásáról
Előterjesztés: lsd. 1. sz. melléklet

Kovács Gábor ismerteti, hogy a törvényi szabályozás alapján évente beszámolót kell a
képviselő-testület elé terjeszteni a szociális törvény szerinti önkormányzati feladatok
ellátásáról. Az összefoglalót Gál Lászlóné igazgatási főmunkatárs készítette. Benne
részletesen elemzésre kerül, hogy milyen szociális hatásköröket gyakorol az önkormányzat,
milyen jogcímeken, hány darab kérelmet nyújtottak be az elmúlt évben, és mennyi támogatást
folyósítottak. Megkérdezi az anyag készítőjét, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.
Gál Lászlóné nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Kovács Gábor egy érdekes adatot szeretne ismertetni a beszámolóból: a támogatás, segély,
intézményi hozzájárulás címén a tavalyi évben folyósított összeg meghaladja a 20 millió Ftot. Ennek a ténynek természetesen olyan olvasata is lehet, hogy nagyon sok elesett ember van,
és a számuk várhatóan egyre emelkedik. Ezen a téren hathatós törvényi szabályozást remél.
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése a beszámolóhoz.
Kérdés nem volt.
Kovács Gábor megkérdezi a Humán Bizottság elnökének véleményét a beszámolóval
kapcsolatban.
Sárvári István: A bizottság nevében szeretné megköszönni az anyag készítőinek munkáját.
Megjegyzi, a bizottság mindig jól előkészített anyag alapján tud dolgozni, így könnyen meg
tudják hozni a döntéseket.
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Kovács Gábor szavazást rendel el. Kéri, hogy aki a szociális törvény szerinti önkormányzati
feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2011. (III. 24.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális
törvény szerinti önkormányzati feladatok 2010. évi ellátásáról szóló
beszámolót elfogadja.

2.) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet elfogadása
Előterjesztés: lsd. 2. sz. melléklet

Kovács Gábor átadja a szót dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőnek.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: elmondja, hogy az új szociális rendelet megalkotását az
elmúlt év végén, illetve az ez év elején hatályba lépett jogszabályváltozások indokolták. Ezek
sok ponton igényelték volna a meglévő rendelet módosítását, így a célszerűség, és a könnyebb
kezelhetőség érdekében új rendelet alkotása mellett döntöttek. A leglényegesebb változást a
közfoglalkoztatás átalakítása jelenti. A rendelkezésre állási támogatás helyébe lépő bérpótló
juttatás tekintetében a feltételrendszer és a támogatási összeg nem változott, viszont az
önkormányzat a juttatást további feltételekhez kötheti: ezek a feltételek a lakókörnyezet
rendben tartására, a gyommentesítésre, az utcafront, a járdák, és árkok karbantartására
vonatkoznak. Az előterjesztett rendeletmódosítás pontosítja az egyéb ellátási formák
szabályait is, illetve az időközben hatályba lépett jogalkotási törvény alapján is felülvizsgálta
a korábbi rendeletet. A jogalkotási törvény előírásai alapján ugyanis magasabb szintű
jogszabály szövegét a helyi rendelet nem tartalmazhatja, ezért ezeket a részeket kivették a
rendelet szövegéből. Szintén új szabályozásra adott okot a szociális szolgáltatások fokozatos
átadása a kistérségnek. Ezen ellátások feltételrendszerét, az ellátásokért fizetendő térítési
díjakat Mosonmagyaróvár Város rendelete tartalmazza. A Mosonmagyaróvári Önkormányzat
felhatalmazását a rendeletalkotásra a testület a legutóbbi ülésen tárgyalta. Átadja a szót
Sárvári Istvánnak, a Humán Bizottság elnökének.
Sárvári István elmondja, hogy a Humán Bizottság az ülésén megtárgyalta a
rendelettervezetet, és azt, Nátz Miklós javaslatára, az alábbi változtatással javasolja elfogadni:
A rendelettervezet adósságkezelési szolgáltatásról szóló 23.§ 10. (1) bekezdés a) pontjában az
55 négyzetméter, és minden további személy esetén 15-15 négyzetméter helyett, Lébény
település lakásviszonyait figyelembe véve 80 négyzetméter, illetve minden további személy
esetén 10-10 négyzetméter szerepeljen. Úgy érzi, ha az eredeti elképzelés maradna, akkor sok
embert kizárnának ebből a támogatási formából. Ezen módosítási javaslaton kívül a bizottság
egyetért a rendelettervezettel, és elfogadásra javasolja azt.
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Kovács Gábor elsőként a javasolt módosítást teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki Sárvári
István javaslatának megfelelően javasolja módosítani az előterjesztett rendelettervezetet,
kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2011. (III. 24.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi
szabályozásáról
szóló
rendelettervezet
adósságkezelési
szolgáltatásról szóló 10. alcímében, a 23.§ (1) bekezdés a) pontját
az alábbiak szerint javasolja módosítani:
,, a) akinek a lakásnagysága 1-2 személyes háztartás esetén a
80 négyzetmétert, és minden további személy esetén a 10-10
négyzetméterrel növelt mértéket nem haladja meg”
Felelős: Kovács Gábor polgármester
Határidő: azonnal.
Kovács Gábor kéri, hogy aki az előterjesztett rendelettervezetet az előbbi módosítással
együtt elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő testület egyhangú szavazás mellett elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet,
ezzel megalkotta Lébény Nagyközség Önkormányzatának 4/2011. (III.28.) önkormányzati
rendeletét a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól lsd. 3. sz. melléklet

3.) A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről szóló
rendelet elfogadása
Előterjesztés: lsd. 4. sz. melléklet

Kovács Gábor egy olyan rendeletet fog előterjeszteni, ami a testület ülését megelőző
bizottsági üléseken már viták forrása volt. A rendeletet szükségszerűen meg kell alkotni,
hiszen törvény írja elő, hogy az önkormányzat a hivatali helyiségen, illetve a hivatali
munkaidőn túli házasságkötésért díjat köteles megállapítani. Hozzáteszi, vannak olyan
települések, ahol már 20 éve ez a gyakorlat, míg más települések eddig igyekeztek a
házasságkötés költségeit magukra vállalni. Elmondja, hogy az előterjesztést mind a Humán,
mind a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta. Megkérdezi a Humán Bizottság elnökét,
mi a bizottság rendelettel kapcsolatos álláspontja.
Sárvári István elmondja, hogy a bizottság a rendelettervezet 2. számú mellékletében szereplő
anyakönyvvezető díjazását elfogadásra javasolja, az 1. számú melléklet vonatkozásában
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pedig, ami az anyakönyvi események szolgáltatási díjait tartalmazza, a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság állásfoglalását kérte.
Kovács Gábor megkérdezi a másik bizottság véleményét is.
Nátz Miklós: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja ismerteti a bizottság álláspontját:
szeretnék, ha az eddigi szokásoktól nem térnének el, és az önkormányzat állná a
házasságkötés költségeit, a házasulóktól pedig 1000,- Ft-os díjat kérne. A házasságkötések
nagyságrendileg 200.000,- Ft-os költséget jelentenek az önkormányzatnak évente. A
rendelettervezet 2. számú melléklete 2. pontjában szereplő, a hivatali munkaidőn kívüli
házasságkötésért fizetendő díjat tehát 1000,- Ft-ban javasolja meghatározni.
dr. Angyalics Attila: egy észrevétele van az elhangzottakhoz: kifogásolja, hogy ezt az
anyagilag jelentős megterhelést az önkormányzatokra testálják rá, felmerült benne, hogy
legközelebb talán a pedagógusok pluszmunkájáért is díjat kell megállapítaniuk.
Kovács Gábor két érvet szeretne ismertetni, amik az 1000,- Ft-os díjtétel ellen szólnak. Az
egyik érv, hogy az állam, azáltal, hogy megadta az önkormányzatoknak a díjmegállapítás
lehetőségét, azt az összeget, amit ilyen címen juttat, biztosan el fogja vonni. Ez az összeg
pedig, valahonnan hiányozni fog. A másik, hogy a házasságkötés tulajdonképpen egy
szolgáltatás, és az állam úgy döntött, hogy aki igénybe veszi, az fizessen érte. Az esküvő csak
a házasulandó párt és a rokonságát érinti, de azáltal, hogy az önkormányzat nem szedi be a
díjat tőlük, áttételesen az is fizet érte, akit egyáltalán nem érint az adott házasságkötés. Az
önkormányzat ugyanis ezt az összeget másra is költhetné. Az 1000,- Ft-os díjat nem tartja
méltányos, de még csak jelképes összegnek sem, ezért 5000,-Ft-os díjtétel megállapítására
tesz javaslatot.
Elsőként a Nátz Miklós által javasolt 1000,-Ft-os díjtételt teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki a
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés díját 1.000,- Ft-ban javasolja megállapítani,
kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2011. (III. 24.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a hivatali helyiségen, valamint a hivatali
munkaidőn kívüli házasságkötésről szóló rendelettervezetének az
anyakönyvi események szolgáltatási díjairól szóló 1. számú
melléklet 2.§ (1) bekezdését az alábbiak szerint javasolja
módosítani:
,,2.§ (1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés díja:
1.000,- Ft.”
Felelős: Kovács Gábor polgármester
Határidő: azonnal.
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Kovács Gábor kéri, hogy aki a rendeletet, az elfogadott módosítással együtt, támogatja,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő testület 5 igen és 1 nem szavazattal elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet,
ezzel megalkotta Lébény Nagyközség Önkormányzatának 5/2011. (III.28.) önkormányzati
rendeletét a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről
lsd.5. sz. melléklet

5.) A 2011. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztés: lsd. 6. sz. melléklet

Kovács Gábor elmondja, hogy a közbeszerzési terv elfogadásával is kötelezettségének tesz
eleget az önkormányzat. A tervben évente, írásban rögzítik, mi az a potenciális beruházás,
fejlesztés, ami közbeszerzési eljárás lefolytatását vonja maga után. Ha év közben ez még
kiegészül valamivel, azt fel kell venni, és ennek megfelelően módosítani kell a tervet.
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel az elmondottakhoz.
Kérdés nem volt.
Kovács Gábor szavazásra teszi fel a közbeszerzési tervet.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2011. (III. 24.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint
állapítja meg:

Lébény Nagyközség Önkormányzata
2011. évi közbeszerzési terve
Időbeli ütemezés

A
CPV
közbeszerzés
tárgya
és kód
mennyisége

Sor
kerül-e
vagy
sor
került-e
az
az
eljárás szerződés
adott
Tervezet megindításának, teljesítésének
Irányadó
közbeszerzéssel
a várható
t eljárási illetve
eljárásrend
összefüggésben
közbeszerzés
időpontja
típus
megvalósításának vagy
a előzetes
összesített
tervezett
szerződés
időpontja
időtartama tájékoztató
közzétételére
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I.
Árubeszerzés
Az
Általános
önkormányzat
egyszerű
dolgozói
22420000
részére étkezési -0
utalványok
beszerzése
Informatikai
infrastruktúra
fejlesztés

Általános
30236000
egyszerű
-2

„Kisiskola és
Általános
Konyha épület
egyszerű
központi fűtés
09331100
és
melegvíz
-9
termelő rendszer felújítása,
bővítése

2012.
december 31.
nyílt

2011. első félév

nyílt

2011.
2011.
második
december 31. nem
negyedév

nem

2011.
december 31.
nyílt

2011.
félév

második

nyílt

2011.
második, 2011.
nem
harmadik
december 31.
negyedév

nyílt

2011.
félév

nem

II.
Építési
beruházás
Önkormányzati
Általános
45233142
közutak
egyszerű
-6
javítása
Közösségi Ház
Általános
45212100
infrastrukturális
egyszerű
-7
felújítása

második

2011.
nem
december 31.

Felelős: polgármester
Határidő: közzététel 5 napon belül, megvalósítás folyamatos, 2011.
december 31-ig.

5.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának átfogó felülvizsgálata
Előterjesztés: lsd. 7. sz. melléklet

dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta elmondja, törvényi kötelezettsége a képviselő-testületnek,
hogy az alakuló ülést követő 6 hónapon belül felülvizsgálja az önkormányzat szervezeti és
működési szabályzatát. A bizottsági szerkezet átalakítása kapcsán szükséges módosításokat
már az elmúlt év végén végrehajtották, érdemi változtatásokra ezúttal nem került sor. A
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képviselők észrevehették, hogy a normaszöveg vékonyabb lett, ez abból adódik, hogy a
magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseit kivették a rendelet szövegéből. Korábban főként
az önkormányzati törvény előírásai szerepeltek az SZMSZ-ben, a rendelet
alkalmazhatóságának megkönnyítése céljából. Most bizonyos fejezetek lerövidültek, de
alapvető módosítás a korábbihoz képest nincs. Kéri a testületet, hogy alkossa meg a
rendeletet.
Kovács Gábor elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén csak formai
észrevétel érkezett az SZMSZ-hez, amit javítottak. 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 6/2011. (III.28.) önkormányzati
rendeletét az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. lsd.8. sz. melléklet

6.) A képviselő-testület 2010-2014. évre szóló gazdasági programjának elfogadása
Előterjesztés: lsd. 9. sz. melléklet

Kovács Gábor elmondja, hogy a ciklusprogramot szintén az alakuló ülést követő fél éven
belül kell elfogadni a testületnek. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén volt lehetőség a
program észrevételezésére, de a lakosság észrevételeit is várták. Ezek között sok volt, ami
azonos ötletet tartalmazott, de érkeztek személyes észrevételek, illetve olyanok is, amelyek
nem illeszthetők bele egy gazdasági programba. Ezt követően ismerteti az elkövetkező négy
évre szóló gazdasági program fő csapásirányait, amelyek a következők: a forrástavak
rendbetétele, útrekonstrukció, új utak építése, járdaépítés, építési telkek, új utca kialakítása,
belterületi vízrendezési terv készítése. Ennek kapcsán felmerült, hogy lehetne egy
árokprofilozó adaptert vásárolni, ez azonban nem került bele a programba, hiszen annak nem
konkrét eszközbeszerzésről kell szólnia. Bölcsőde kialakítása, megfelelő helyi igény és állami
normatíva mellett. Energiatakarékos megoldások kialakítása, játszóterek építése, a múzeum
újbóli megnyitása, szennyvíztisztító rendszer működtetése, a településkép további javítása,
valamint a lehető legtöbb helyben igénybe vehető közigazgatási szolgáltatás biztosítása.
Megkérdezi, kíván-e valaki kiegészítést tenni a programhoz.
Sárvári István elmondja, ha neki kellett volna megalkotnia a programot, ő is ezeket a célokat
tűzte volna ki. Úgy gondolja, ha ez a program is legalább olyan százalékban teljesülne, mint
az előző, akkor elégedett lehetne a testület. Megjegyzi, az időközben felmerülő lehetőségeket
is ki kell, hogy használja az önkormányzat a programban foglaltak megvalósítása mellett.
Kovács Gábor szavazásra teszi fel a gazdasági programot, aki elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2011. (III. 24.) határozata:
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Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
képviselő-testület 2010-2014. évre szóló gazdasági programját
az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

7.) Lébény közigazgatási szerepével kapcsolatos kérés
Előterjesztés: lsd. 10. sz. melléklet

Kovács Gábor átadja a szót dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőnek.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: ahogy azt a ciklusprogram is tartalmazza,a képviselő-testület
törekszik a helyben elérhető közszolgáltatások fejlesztésére. A 2010-es választásokat
követően a kormányzat közigazgatási reformot indított el, amelynek részletei még nem
ismertek. A közigazgatási átszervezés első lépéseként 2011. január 1-jével létrejöttek a
megyei kormányhivatalok, amelyek a közigazgatási hivatalok jogutódai lettek, de hatáskörük
nagymértékben bővült, hiszen 14 területi államigazgatási szervet integráltak a szervezetükbe.
Az ügyfélcentrikus irányultságot jelzi, hogy kormányablakok nyitására is sor került,
amelyeknél jelenleg 27 ügytípust intézhető. A döntéshozók által elmondottak szerint a
következő lépés a járási kormányhivatalok létrehozása lesz, ami már együtt jár az
önkormányzati rendszer reformjával. A tervek szerint a polgármesteri hivatal államigazgatási
feladatai a járási kormányhivatalokhoz kerülnek, és csak az önkormányzati feladatok
maradnak a polgármesteri hivatalban. Arról, hogy a járási hivatalok hol kerülnek kialakításra,
egyelőre nincs információ. Nem tudni, hogy a korábbi járási székhelyeken, a kistérségi
székhelyeken, vagy az okmányirodai központokban kerülnek-e kialakításra. A sajtóban
legutóbb elhangzott hírek szerint számuk 200-300 közé tehető majd. Amennyiben a
polgármesteri hivataltól a járási hivatalhoz viszik át a hatásköröket, és helyben nem marad
államigazgatási hatáskör, a lakosság hátrányos helyzetbe kerül. Természetesen a
kormányzatnak sem ez a célja, és olyan rendszert szeretnének kialakítani, hogy az ügyintézés
20-25 km-en belül megvalósítható legyen. Jelen indítvány célja, hogy a döntéshozók
láthassák, a település részéről megvan a fogadókészség az államigazgatási feladatok
vállalására, és ez összecseng a település várossá nyilvánítási törekvésével. A cél, hogy
Lébénynek, mint a saját mikrotérsége legnagyobb településének valamilyen közigazgatási
szerepet biztosítsanak számára a döntéshozók. Ez lehet esetleg járási központ, amennyiben
200-300 járás kialakítására kerül sor, mert nincs más olyan település, aki ezt a szerepet át
tudná venni, amennyiben a városoktól meglévő 20-25 km-es távolságot túl nagynak ítélnék
meg, és szükséges lenne még egy központ kialakítására. Ha erre nincs lehetőség, akkor a
járási hivatalnak kirendeltsége lehetne a településen. Jó lenne, ha valamilyen igazgatási
feladat megjelenne, akár egy kormányablak formájában. Ez nem igényel olyan nagy
beruházást, amit esetleg az önkormányzat ne tudna felvállalni. Kéri a képviselő-testületet,
értsen egyet ezzel a kezdeményezéssel, hogy fel tudják terjeszteni a kormányhivatalon
keresztül a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumba.
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Kovács Gábor megkérdezi, van-e valakinek kérdése ehhez. Úgy gondolja, kimerítő
tájékoztatást kaphattak, és a testületnek mindenképpen támogatnia kellene ezt a
kezdeményezést.
Kiszeli Lajos véleménye szerint a kezdeményezés bölcs és előrelátó, a lakosság érdekeit
szolgálja, ezért mindenképpen elfogadásra javasolja.
Kovács Gábor szavazást rendel el, aki egyetért az előterjesztésnek megfelelő határozat
meghozatalával, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2011. (III. 24.) határozata:
Lébény
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
kezdeményezi a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszternél, hogy:
I. a közigazgatás átszervezését érintő döntéshozatal során vegyék
figyelembe a nem a leendő járási székhelyeken élő állampolgárok
azon jogos igényét, hogy ügyeiket lakóhelyükön, vagy ahhoz közel
tudják intézni.
II. Lébénynek, mint a Kelet-hansági tájegység legnagyobb és
központi szerepet betöltő településének jelentőségét elismerve,
összhangban a nagyközség várossá nyilvánítási törekvéseivel,
biztosítsanak járási székhely szerepet.
III. amennyiben a II. pontban foglalt kérés teljesítése nem lehetséges,
indítványozza a Képviselő-testület, hogy a járási kormányhivatalok
létrehozásával egy időben hozzák létre a járási kormányhivatalok
kirendeltségeit is, ezek egyikét Lébényben, mint a Kelet-hansági
tájegység legnagyobb és központi szerepet betöltő településén.
IV. kéri a Képviselő-testület, hogy a kormányablakok számának
bővítése során Lébényben is nyíljon egy kormányablak, akár
csökkentett hatáskörrel.
A Képviselő-testület felhatalmazza
kezdeményezés ügyében eljárjon.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. április 10.
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8.) Pályázati alapról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztés: lsd. 11. számú melléklet

Kovács Gábor elmondja, hogy a rendelettervezetben a civil szervezetek támogatásának új
formáját dolgozták ki. A képviselő-testület döntésének megfelelően létrejött egy pályázati
alap, amelyből például civil programokra támogatás pályázható ki. A rendelet elfogadását
követően igyekeznek a legegyszerűbb pályázati anyagot összeállítani és az érdeklődők
rendelkezésre bocsátani. Megkérdezi, van-e valakinek kérdése ehhez a témához.
Kérdés híján kéri, hogy fogadják el a rendeletet. Elfogadást követően a pályáztatási eljárás
menete, hogy a pályázati felhívás közzétételre kerül, és a pályázat mindenki számára elérhető
lesz. Szavazást rendel el.
A képviselő testület egyhangú szavazás mellett elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet,
ezzel megalkotta Lébény Nagyközség Önkormányzatának 7/2011. (III.28.) önkormányzati
rendeletét a pályázati alapról. lsd.12. sz. melléklet
Bujtás László megjegyzi, hogy bizonyos felosztási arányban állapodtak meg az ,,alanyi jogon
járó” és a pályázat útján felosztható támogatás vonatkozásában.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta elmondja, ez így is van, a rendeletet csak a pályázható összeg
vonatkozásában kell alkalmazni, egyébként a korábbi támogatási forma érvényesül.

9.) Gyermekétkeztetés térítési díjának megállapítása
Előterjesztés: lsd. 13. sz. melléklet

Kovács Gábor elmondja, hogy a gyermekétkeztetést végző Ördögkonyha Kft. a tavalyi éven
nem emelt a díjakon. Most is csak a lehető legkisebb emelést kívánják végrehajtani, csak
annyira, amennyire Győrben is emelik az étkeztetésük díjait. Átadja a szót dr. Lascsikné dr.
Bozi Sarolta jegyzőnek.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: a térítési díj elfogadása kapcsán egy technikai jellegű
rendeletmódosításra is javaslatot tesz. A gyermekétkeztetés térítési díjait korábban az
önkormányzat szociális rendelete tartalmazta. Az egyéb térítési díjak most kikerültek abból a
rendeletből, így a gyermekétkeztetés térítési díjait sem célszerű ott szabályozni. A
szabályozás tárgya azt indokolja, hogy a gyermekvédelmi rendeletben, annak mellékleteként
kerüljön elhelyezésre a térítési díjakat tartalmazó táblázat.
Kovács Gábor kéri, hogy aki a fentiek szerinti rendeletmódosítással egyetért, kézeltartással
jelezze.
A képviselő testület egyhangú szavazás mellett elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet,
ezzel megalkotta Lébény Nagyközség Önkormányzatának 8/2011. (III.28.) önkormányzati
rendeletét a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 7/2006. (IV. 1.) önkormányzati
rendelet módosításáról és kiegészítéséről lsd.14. sz. melléklet
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10.) A közterület használatáról szóló 6/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet
kiegészítése
Előterjesztés: lsd. 15. sz. melléklet

Kovács Gábor elmondja, hogy a Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzat Társulás által beadott KEOP pályázatban már aláírták az állami támogatásról
szóló szerződést. Lébényben összesen 4 darab hulladékgyűjtő pont lesz, ezek elhelyezéséhez
kér a társulás közterület használati engedélyt, azzal, hogy az önkormányzat ezeket a
területeket díjmentesen, határozatlan időre biztosítsa. Ehhez egy rendeletmódosításra is
szükség van: a közterület használatot szabályozó helyi rendeletben a közterület-használati
engedélyhez nem kötött tevékenységek köre egészülne ki egy k) ponttal, ami a hulladékgyűjtő
sziget közterületi kialakítását tartalmazza. Az önkormányzatnak egyúttal a hulladékgyűjtő
szigetek helyének kijelöléséről is döntenie kell.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta elmondja, hogy a jelenlegi rendeleti előírások alapján nem
lehetne díj nélkül és határozatlan időre engedélyezni a fenti célból a közterület használatot,
ezért szükséges annak kiegészítése.
Kovács Gábor elmondja, hogy az előterjesztéshez csatolt térkép tartalmazza a négy
hulladékgyűjtő pont tervezett helyét. Az volt a cél, hogy igazságos legyen az elosztásuk, azaz
a település minden pontjáról nagyjából egyenlő távolságra kerüljenek kialakításra. Egyrészt
ebből a megfontolásból nem terveznek a Faluház udvarára hulladékgyűjtő szigetet, másrészt
azért, mert az egy központi önkormányzati terület, amely adott esetben más célra is nagyon
jól hasznosítható, például szükség esetén a piacot is át lehetne oda helyezni. A projekt
megvalósulásáig azonban mindenképp megmarad a jelenlegi hulladékgyűjtő sziget a Faluház
udvarán is. Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése.
Kérdés, kiegészítés nem volt.
Kovács Gábor szavazásra teszi fel a rendeletmódosítást, aki egyetért vele, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő testület egyhangú szavazás mellett elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet,
ezzel megalkotta Lébény Nagyközség Önkormányzatának 9/2011. (III.28.) önkormányzati
rendeletét a közterület használatáról szóló 6/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról lsd.16. sz. melléklet
Kovács Gábor ezt követően kéri, hogy a hulladékgyűjtő szigetek helyét határozatával jelölje
ki a testület, és egyúttal adjon számára felhatalmazást a területek használatát biztosító
szerződések aláírására.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2011. (III. 24.) határozata:
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Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Mosonmagyaróvári
Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás
KEOP-1.1.1./2F/09-2010-0007
pályázatához a Lébénybe tervezett hulladékgyűjtő szigetek helyét
a település alábbi pontjain jelöli ki:
1. A Liget utca Kun utca és Bartók Béla utca közötti szakaszán
2. Az Akácfa utcában, a Közösségi Ház és a szolgálati lakás közötti
kerítés mellett
3. Az Ifjúság és a Gyöngyvirág utca sarkán
4. A Fő út és a Hunyadi utca kereszteződésében.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett területek
használatának biztosítását szabályozó közterület használati
szerződéseket az önkormányzat nevében aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. március 28.

11.) Mecsér Község csatlakozási szándéka a Lébény-Bezi Közoktatási Társuláshoz
Határozati javaslat: lsd. 17. sz. melléklet

Kovács Gábor átadja a szót Sárvári Istvánnak, a lébényi ÁMK igazgatójának.
Sárvári István: elmondja, hogy a Kisalföld napilapból is értesülhettek a mecséri iskola körül
zajló eseményekről. Mecsér megkereste Lébényt azzal, hogy szeretné, hogy ide járjanak a
mecséri gyerekek iskolába, azaz csatlakozni szeretne Lébény közoktatási társulásához.
Elmondja, szerencsére a lébényi iskola nincs olyan helyzetben, hogy gyermekeket keressen a
szükséges osztálylétszámok biztosításához, és a helyzetükkel nem is kívánnak visszaélni. Ők
tehát nem keresnek meg senkit a társulás szándékával, de ha valaki társulni szeretne velük,
akkor megfelelő feltételek mellett fogadják. Tisztában van azzal, hogy sok iskolának a léte
függ egy ilyen változástól, de egyúttal örül is annak, hogy a lébényi iskola vonzó
lehetőségnek tűnik más települések számára. Olyan határozatba foglalt szándéknyilatkozat
elfogadására tesz javaslatot, hogy fogadják a mecséri iskola csatlakozását. Természetesen ezt
követően a jogszabályban foglalt utat kell végigjárni a csatlakozáshoz, a nevelőtestület, a
kisebbségi önkormányzat, a szülők, az oktatási szakértő véleményének megkérdezésén
keresztül. A végleges döntést május végéig kell meghozni. Az előterjesztett határozati javaslat
az esetleges vitás kérdésekre is kitér, azért is célszerű így megfogalmazni, hogy Mecsér is
előre tisztában legyen bizonyos kérdésekkel. A részleteket természeten majd a társulási
megállapodás rögzíti. Az valóban igaz, hogy a lébényi iskola a mecséri felsősök
befogadásáért nem kér plusz pénzt, de természetesen az értük járó állami normatíva megilleti.
Úgy gondolja, különösebb plusz költséget nem jelentenek ez az iskolának, tehát többlettel,
vagy legalábbis veszteség nélkül tudná megvalósítani ezt a társulást. Természetesen a
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pedagógusoknak plusz munkát jelent, de valószínű, hogy plusz osztályt nem kell nyitni az ide
kerülő gyerekek miatt, ha esetleg mégis, annak költségét az értük járó normatíva fedezi. Úgy
gondolja, az oktatásban is jobb, ha előrelátó a testület, véleménye szerint ebből a társulásból
csak előnyük származhat. Természetesen ügyelni kell majd a társulási megállapodás
tartalmára.
Kovács Gábor szavazást rendel el, Kéri, hogy aki támogatja Mecsér Község csatlakozási
szándékát a Lébény-Bezi Közoktatási Intézményfenntartó Társuláshoz, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2011. (III. 24.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy Mecsér Község Önkormányzata a
későbbiekben megállapított időpontban, a 2011/2012 tanévkezdést
érintően csatlakozzon a Lébény-Bezi Közoktatási Társuláshoz (a
továbbiakban: Társulás), az alábbi feltételek szerint:
1) Mecsér községben továbbra is tagiskola működik, 1-4. osztály
összevont
oktatásával,
valamint
egy
óvodai
csoport
működtetésével.
2) Az 5-8. osztályos diákok a Lébényi Általános Művelődési Központ
Általános Iskola és Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató
Intézményében tanulhatnak.
3) Az 5-8. osztályos diákok Lébénybe szállítását Mecsér Község
Önkormányzata oldja meg és vállalja annak valamennyi költségét.
(A mecséri bejáró tanulók után járó bejáró normatíva Mecsér
Község Önkormányzatát illeti.)
4) A tagiskola - tagóvoda igazgatójának kinevezéséhez Mecsér
Község Önkormányzatának egyetértési jog biztosítása.
5) A társulás megszűnése esetén a mecséri tagintézményben dolgozó
pedagógusok visszakerülnek Mecsér Község Önkormányzatához.
6) A mecséri tagiskola, tagóvoda épületének összes rezsiköltsége,
felújítása, karbantartása, a beruházások költségei Mecsér Község
Önkormányzatát terhelik.
7) A mecséri tagintézmény dolgozói személyi juttatásainak
normatíván felüli részét Mecsér Község Önkormányzata fedezi.
8) A mecséri tagintézményben tanuló gyermekek étkeztetését Mecsér
Község Önkormányzata oldja meg.
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A csatlakozással kapcsolatos egyéb kérdéseket a felek a társulási
megállapodásban rögzítik.

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető
Határidő: 2011. július 31.

12.) a) Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról lsd. 18. sz. melléklet

Kovács Gábor elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót írásban
megkapták a képviselők. Testületi ülést legutóbb február 24-én tartottak, azóta az alábbi, főbb
események történtek:
· Március 1-jén az APEH végrehajtás alatt álló Pálos rendház ügyében volt egy
találkozó. Úgy gondolja, fel kell hívni a potenciális vásárlók figyelmét erre az
épületre. Egy rákbetegeket támogató alapítvány, akiknek Dobogókőn van a székhelye,
érdeklődött az épület után. Felhívja a képviselők figyelmét is, ha olyan befektetőjelölt
van a látókörükben, hívják fel a figyelmét erre az épületre.
· Március 3-án a kritikus belvizes területek kapcsán vízügyi szakemberekkel egyeztetett.
Úgy gondolja, ebben a ciklusban ilyen tárgyú felmérést is készíteniük kell.
· Március 9-én a VÁTI tartott végellenőrzést az óvodánál. Kisebb hibalistát állítottak
össze, melynek kijavítására egy hónap áll rendelkezésre. Kifogásolták például a
ruhafogasok számát, vagy a tükör magasságát, ezeket természeten pótolják, javítják.
Az iskola akadálymentesítési pályázatban az ellenőrök elfogadták a zárónyilatkozatot,
így 7 millió Ft-ot megkaptak. Az óvoda kapcsán áfa visszatérítésre is jogosult az
önkormányzat. Itt azonban először a záró nyilatkozatot kell elfogadnia a VÁTI-nak, és
majd csak utána foglalkoznak az áfa visszatérítéssel.
· Ugyanez nap este 6 órakor a LEADER közgyűlésén vett részt.
· 10-én került sor a búcsú rendezését biztosító szerződés aláírására.
· Délután a Lébény SE új vezetése tartott találkozót. Munkájuknak hála újra aktív
sportélet folyik a településen.
· 11-én tartották az Idősek Klubja akadálymentesítési pályázat végellenőrzését.
· 14-én a paradicsomkertészet tulajdonosával, Zeiler úrral tárgyalt. Ennek kapcsán
elmondja, hogy már folyik a paradicsomtermesztés Lébényben, és lépéseket tettek a
termék magyarországi forgalmazásának irányába is. A találkozón a helyi adóztatást
érintő kérdésekről is volt szó.
· Március 15-én az ünnep alkalmából községi megemlékezést tartottak.
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· Március 21-én a digitális táblák beszerzésének pályázatában, a pályázat kiírójának
döntésképtelensége miatt hosszabbításra került sor. Reméli, hogy be tudják fejezni ezt
a pályázatot, amelyben szintén közbeszerzési eljárás lefolytatására lesz szükség.
· Aznap délután a Kossuth Rádió győri stúdiójában járt, ahol egy háttérműsor készült
Lébényről. Ennek témája a fejlesztések, a városi pályázat és a Szent Jakab zarándoklat
voltak. A Szent Jakab zarándoklat előkészítése már folyik. Az idei évben annyi
zarándokra lehet számítani, hogy két etapban érkeznek a településre. A zarándoklaton
egyébként már négy ország képviselteti magát.
· Március 22-én a templomfelújítást végző cég, a Laki Kft. részére állították ki helyi
engedélyhez kötött iratokat. A mai napon lehetősége volt felmenni a templom
tornyába, megjegyzi, hogy a felújításnak már nagyon itt volt az ideje.
· Szintén 22-én tartotta ülését a Humán, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság.
· 23-án Kimlén vett részt LEADER ülésen. Ezzel kapcsolatban jó hír, hogy mind a
Játékvár Egyesület, mind az Egyesület Lébényért pályázatai sikeresen szerepeltek, így
20 millió Ft értékben épülhet két új játszótér a településen. Hozzáteszi, nem szorít
annyira az idő, hiszen a pályázatok megvalósítására három év áll rendelkezésre.

13. a) Kisiskola és Konyha felújítása alternatív energiaszolgáltató berendezéssel, döntés
pályázat benyújtásáról
Előterjesztés: lsd. 19. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy korábban már beadtak egy pályázatot, ami ezen épület
alternatív energiaellátására egy komplex rendszer megvalósítását célozta. Ez a pályázat
azonban nem járt sikerrel. A pályázat önrész szükséglete 2,5 millió Ft volt. Most kiírásra
került egy hasonló pályázat, ahol a megálmodott projektet az önkormányzat maga meg tudná
valósítani, úgy, hogy az önkormányzati hozzájárulás nominálértéke nem változna a a korábbi
pályázathoz képest. Emlékeztet, hogy azt a pályázatot az Ördögkonyha Kft-vel közösen
nyújtották be, és a megállapodás értelmében az Ördögkonyha a szerződése hátralévő idejére
járó bérleti díjat bocsátotta volna rendelkezésre a pályázat céljára. Most, hogy a pályázatban
nincs szükség az ő részvételükre, ez a bérleti díj marad. A pályázat megtérülési ideje 2-3 év.
Úgy gondolja, először célszerű egy ilyen kisebb mértékű energetikai pályázatot kipróbálni,
mielőtt a nagy önkormányzati épületek vonatkozásában vágnának bele hasonlóba.
Szavazást rendel el, kéri, hogy aki a pályázaton való indulást támogatja, kézfeltartással
jelezze.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2011. (III. 24.) határozata:
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I. Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatja a Kisiskola és Konyha (Lébény, Iskola köz 2.) központi
fűtés és melegvíz termelő rendszerének felújítását és bővítését
alternatív energiaszolgáltató berendezésekkel.
II. Hozzájárul, hogy az önkormányzat a fenti beruházás
megvalósítása érdekében pályázatot nyújtson be a KEOP 4.2.0/A
pályázatra.
III. A beruházás megvalósítására a képviselő-testület saját forrást
biztosít. A saját forrás összege várhatóan 2.500.000,- Ft. A
képviselő-testület a saját forrás tervezett összegétől 10 %-os
eltérést engedélyez.
IV. Felhatalmazza a polgármestert, hogy pályázat benyújtása ügyében
eljárjon és a megvalósításra vonatkozó szerződést az
Önkormányzat nevében aláírja.
V. A Képviselő-testület a 77/2010 (X. 16.) számú határozatát
hatályon kívül helyezi.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. április 30.

b) Ingatlanértékesítés (392 hrsz.)
Előterjesztés: lsd. 20. sz. melléklet

Kovács Gábor elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő ingatlan vételi ajánlatot a
pénzügyi bizottság már tárgyalta, és az a javaslatuk, hogy egyelőre tekintsenek el az
értékesítéstől, mert az önkormányzat a település belvízelvezető rendszerét át szeretné
vizsgálni és fel kívánja újítani, az előterjesztésben szereplő ingatlan pedig egy
csatornaszakaszt érint, így most nem lenne célszerű azt értékesíteni.
Szavazásra teszi fel a Pénzügyi és Gazdasági bizottság javaslatát. Kéri, hogy aki nem
támogatja az értékesítést, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2011. (III. 24.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a lébényi 368 és 369 hrsz-ú ingatlanok egy
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részét, valamint a lébényi 392 hrsz-ú ingatlant nem kívánja
értékesíteni.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. április 5. (a döntésről történő értesítésre)

c) Pozsony-Győr vasútvonalról tájékoztatás
Előterjesztés: lsd. 21. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a megyei önkormányzat és a mosonmagyaróvári polgármester
vetette fel, hogy jó lenne visszaállítani a közlekedést a Pozsony-Győr vasútvonalon, ami
Lébény megállóját is érintené. Költséggel nem jár. Jó kezdeményezésnek tartja. A képviselőtestület támogató nyilatkozatát kéri a kezdeményezés felterjesztéséhez.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2011. (III. 24.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatja, hogy a magyar tárgyalók- a szaktárca és a MÁVSTART Zrt. vezetői, illetve munkatársai egyaránt- minden
fórumon határozottan sürgessék szlovák partnereiknél a Győr és
Pozsony közötti vasúti közlekedés újraindítását.
Felhatalmazza a polgármester, hogy fenti tartalmú, nemzeti
fejlesztési miniszterhez címzett felterjesztést az önkormányzat
nevében aláírja.

d) Döntés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó
központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes
feltételeiről szóló 7/2011.(III.9.) BM pályázaton való indulásról
Határozattervezet lsd. 22. sz. melléklet

Sárvári István elmondja, hogy körülbelül két éve vettek részt egy sikeres pályázaton,
amelynek keretében megújult a kisiskola épülete. A pályázat azért is nagyon jó volt, mert nem
járt túlzott adminisztrációval. Most egy hasonló konstrukciójú pályázatot írt ki az
Belügyminisztérium, ami tulajdonképpen két pályázatot tartalmaz. Az 1. pont alapján a
nagyiskola épületének felújítására szeretnének pályázni. A tervek szerint az épület
visszanyerné eredeti formáját, amelyről egy 1908-ban készült fénykép árulkodik. Az erre
kapható maximális összeg 30 millió Ft, az önrész pedig 20 %. A pályázati kiírás 2. pontja az
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iskolai sportutánpótlást támogatja. Sokáig gondolkodtak rajta, hogy milyen épület felújítására
pályázzanak, végül a sportpálya öltözőépületére esett a választás. Az igényelhető maximális
támogatási összeg 20 millió Ft, az önrész 20%-os. Úgy gondolja, van esély a sikeres
szereplésre. Javasolja, hogy induljanak a pályázaton.
Kovács Gábor elmondja, írásban azért nem készült előterjesztés erről, mert péntek délután
kapták meg a pályázati kiírást, a beadási határidő pedig nagyon közel van, április 1-je.
Amennyiben nincs kérdés hozzá, úgy javasolja, hogy hozzák meg a pályázaton való
indulásról döntő határozatot.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2011. (III. 24.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó
támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011.(III.9.)
BM rendelettel kiírt pályázati felhívásban pályázatot nyújt be:
1. a Nagyiskola (Lébény, Iskola utca 1. szám alatti iskolaépület) tető
és homlokzat felújítására, akadálymentes illemhely kialakítása
valamint
2. a
sportpályán
található
öltözőépület
felújítására,
akadálymentesítése.
A pályázati önrész várható összege az 1. pontba foglalt beruházás
esetén az igényelhető támogatás összegének 20%-a, maximum
7.500.000,- Ft,
a 2. pontban foglalt beruházás esetén az igényelhető támogatás
összegének 20%-a, maximum 4.900.000,- Ft, amelynek rendelkezésre
bocsátására az önkormányzat kötelezettséget vállal.
A pályázatokhoz szükséges önrész összegét az önkormányzat 2011. évi
költségvetéséről szóló 3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 5.
számú mellékletének „pályázati önrész” során szereplő 20.000.000,Ft-ból biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása kapcsán
eljárjon.
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e) Lébény Nagyközség Önkormányzatának Sportlétesítmény fejlesztési programja
Programtervezet: lsd. 23. sz. melléklet

Kovács Gábor elmondja, az előzőekben ismertetett pályázati anyaghoz szükséges csatolni az
önkormányzat sportlétesítmény fejlesztési programját. Az önkormányzat ez idáig ilyen
programmal nem rendelkezett. A pályázati anyaghoz elkészült a program tervezete. Kéri a
képviselő-testületet, hogy a programtervezetet megtárgyalni, egyetértés esetén elfogadni
szíveskedjen.
Kérdés nem volt.
Kovács Gábor szavazást rendel el.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2011. (III. 24.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Lébény
Nagyközség Önkormányzatának Sportlétesítmény fejlesztési
programját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Kovács Gábor megkérdezi a képviselőket, van-e valamilyen közérdekű kérdésük,
bejelentenivalójuk.
Egyéb kérdés és hozzászólás híján az ülést 19:46 perckor bezárta.

K.m.f.

Kovács Gábor

dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta

polgármester

jegyző

dr. Angyalics Attila

Nátz Miklós

jegyzőkönyv-hitelesítő

jegyzőkönyv-hitelesítő
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