Jegyzőkönyv

Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. május 26-án, a
községházán tartott üléséről.
Jelen vannak:
Kovács Gábor polgármester
Kiszeli Lajos alpolgármester
Bujtás László képviselő
Czigány István képviselő
Nátz Zsolt képviselő
Pálinger Béla képviselő
Rum János képviselő
ifj. Sárvári István képviselő
Sólyom Gábor képviselő
Wandraschek Ferenc képviselő
Hiányzik:
Dömsödi József képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
Kovács Gábor: Az ülés megnyitja, köszönti a kábeltelevízió nézőit is. Megállapítja, hogy az
ülés határozatképes, egy képviselő hiányzik. A jegyzőkönyv hitelesítésére Czigány István és
Sárvári István képviselőket kéri fel.
A meghívóban közölt napirend elfogadására tesz javaslatot. Ezt követően szavazást rendel el.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
45/2010. (V. 26.) határozata:
1. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatellátásának értékelése.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
2. Folyószámlahitel felvétele.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
3. Közbeszerzések éves statisztikai összegezése.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
4. Az evangélikus templom udvarán lévő tölgyfa helyi
védetté nyilvánítása.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
5. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról.
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6. Egyéb döntést igénylő ügyek

1.) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátásának értékelése

Előterjesztés: lsd. 1. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy éves kötelezettségének tesz eleget a testület akkor, amikor
különböző szakterületek beszámolóit tárgyalja, a mai napon a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladat ellátásának értékelése kerül napirendre. Hozzáteszi, hogy a feladatok
egy része a kistérség keretein belül van megszervezve, így biztosított a szakmai kontroll és a
gördülékeny feladatellátás. Megkérdezi Gál Lászlóné igazgatási főmunkatársat és
Steiningerné Horváth Csilla családgondozót, hogy kívánnak-e az anyaghoz szóbeli
kiegészítést tenni.
Szóbeli kiegészítés nem volt.
Kovács Gábor elmondja, hogy az anyagot a Szociális Bizottság is megtárgyalta. Megkérdezi
Fülöp Lajosnét, a bizottság elnökét, kíván-e valamit hozzáfűzni a beszámolóhoz.
Fülöp Lajosné elmondja, hogy a beszámolót megtárgyalták, szóbeli kiegészítést nem
kívánnak hozzá tenni, elfogadásra javasolják.
Kovács Gábor: megkérdezi, van-e valakinek a testület részéről észrevétele.
Sárvári István: Külön köszöni a beszámoló részletességét, összeszedettségét,
intézményvezetőként nagyon hasznosnak találja. A beszámolóból kiderül, melyek azok a
feladatok, amelyeket az önkormányzat kötelező jelleggel lát el, és melyek azok, amelyeket
még ehhez hozzá tud tenni. A beszámolóból kiderül az is, mi az, ami a legnagyobb problémát
jelenti a gyermekvédelem területén, és hogy hogyan próbálják az eseteket megoldani.
Végezetül megköszöni a kiváló beszámolót.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
46/2010. (V. 26.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
gyermekvédelmi törvény szerinti önkormányzati feladatok 2009.
évi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja

2.) Folyószámlahitel felvétele

Előterjesztés: lsd. 2. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a döntés a folyószámlahitel igénybevételét teszi lehetővé, amit
az önkormányzat számlavezető bankja a gördülékeny, és akadálymentes pénzügyi működés
érdekében biztosít. A folyószámlahitel igénybevételére a pályázatokkal kapcsolatos fizetési
kötelezettségek kiéleződése miatt van szükség. Másrészt ez év májusától az iparűzési adót
sem az önkormányzat szedi be, így úgymond kettős támadást kapnak a gazdasági
működésükre. Az iparűzési adóval kapcsolatban tehát nem lehet látni előre, hogy milyen
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összeg fog befolyni és mikor, így az ilyen módon kicsúszott az önkormányzat kezéből. A régi
rendszer még májusig él, azaz addig z önkormányzat szedi be az adó összegét, szeptembertől
pedig már az új előírások szerint az APEH fogja beszedni. Az előterjesztés szerint egy éves
futamidőre, az idei májustól a jövő májusig terjedő időszakra hatalmaznák fel a polgármestert
a folyószámlahitel igénybevételére.
Megkérdezi a képviselőket, van-e valamilyen kérdésük ehhez.
Kérdés nem volt.
Kovács Gábor szavazást rendel el. Kéri, hogy aki a folyószámlahitel igénybevételére az
előterjesztés szerint a felhatalmazást megadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 9 igen és 2 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2010. (V. 26.) határozata:
1.) Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
folyószámlahitel igénybevételét rendeli el.
A hitel célja: az önkormányzat fizetőképességének megőrzése.
A hitel összege: 40.000.000, - Ft, azaz negyvenmillió forint.
A hitel futamideje: 1 év.
Hitelfedezet: Az Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget
vállal:
§
a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy
§
a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és
járulékait betervezi és jóváhagyja.
Az önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi
költségvetési bevételét, valamint mindenkori helyi adóbevételének
OTP Bank Nyrt-re történő engedményezését.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat a már meglévő
hitelekből, kezességvállalásokból, és az igényelt hitelből adódó éves
kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 1990. évi LXV. törvény
88. § (2) bekezdésben meghatározott korlátozás alá.
2.)

A Képviselő-testület felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy az
1.) pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és
a hitelszerződést az Önkormányzat képviseletében a bankkal
megkösse.
Határidő: 2010. június 1-jétől folyamatos 2011. május 31-ig
Felelős: polgármester

3.) Közbeszerzések éves statisztikai összegezése

Előterjesztés: lsd. 3. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőnek.
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dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: Elmondja, hogy az összegzésben tulajdonképpen semmi új
nem szerepel, csak az előző évben lefolytatott közbeszerzések. A közbeszerzési törvény
értelmében minden év május 31-ig kell a statisztikai összegzést elkészíteni és elküldeni a
Közbeszerzések Tanácsának, ezt megelőzően a képviselő-testületnek el kell fogadni, erről
határozatban kell dönteni.
Kovács Gábor kéri, hogy amennyiben nincs kérdés, úgy az előterjesztésnek megfelelően
hozzák meg a határozatot.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2010. (V. 26.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2009. évi közbeszerzésekről készített éves statisztikai
összegezést az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően
elfogadja.
Az összegezést 2010. május 31-ig meg kell küldeni a
Közbeszerzések Tanácsának.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. május 31.
4.) Az evangélikus templom udvarán lévő tölgyfa helyi védetté nyilvánítása
Előterjesztés: lsd. 4. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy az evangélikus templom udvarán álló tölgyfa védetté
nyilvánításának a lehetőségére hívta fel a figyelmet az előterjesztésben lévő lakossági
beadvány. A határozati javaslat ennek helyi védelem alá vételére irányul. Amennyiben a
testület egy szándéknyilatkozatban támogatja azt, úgy az bekerül az illetékes hatóság
látómezejébe, és döntésüknek megfelelően magasabb, akár országos védettséget is kaphat.
Hozzáteszi, a falu értékét is növeli, ha nem csak a házakkal, hanem a szép növényekkel,
fákkal is foglalkozik, és védelemben részesíti azokat.
Megkérdezi, van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése.
Wandraschek Ferenc megkérdezi, mi az ilyenkor követendő eljárás, illetve az után
érdeklődik, hogy a fa ültetése köthető-e valamilyen eseményhez.
Kovács Gábor elmondja, hogy a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság vezetőjét kell
megkeresni, ő tud ebben állást foglalni. A Nemzeti Park egyébként már előzetesen
információkat kért a fáról, így, hogy mikor ültethették, és mekkora a szár körmérete. Az
eljárásuk tehát már folyamatban van. Hozzáteszi, hogy Kiszeli Lajos Lébény könyve is
hasznos lehet az információk feltárásához.
Javasolja, tegyék meg az első lépést ennek a fának a védelme érdekében, hozzáteszi, talán
más fa is lehet ilyen védelemre méltó.
Sárvári István megkérdezi, hogy van-e még Lébényben bármi, ami helyi védelem alatt áll.
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Kovács Gábor elmondja, hogy vannak helyi védelem alatt álló épületek, amelyeket a
rendezési terv sorol fel. Hozzáteszi, hogy talán érdemes lenne ezeket átnézni, és szükség
esetén felülvizsgálni.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta megjegyzi, hogy a védelem alá helyezés konfliktus forrása is
lehet, a tulajdonosok számára ugyanis kötöttségeket jelent.
Kovács Gábor szavazást rendel el. Kéri, hogy aki a tölgyfa védelem alá helyezésével
egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
49/2010. (V. 26.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lébényi
1507 hrsz-ú ingatlanon, az evangélikus templom bejárata előtt
található tölgyfát helyi védettség alá kívánja helyezni.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyi védetté nyilvánítás
érdekében a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságot megkeresse.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2010. július 31.
5.) Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztés: lsd. 5. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót a képviselőkhöz már előzetesen eljuttatták.
A két ülés között történtekről szeretne röviden beszámolni.
·
Április 28-án Csokán Csabával, a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság
vezetőjével bejáráson voltak a faluház épületében, megnézték hol lesz az új körzeti
megbízotti iroda. A bejárás sikeres volt, a helyiség a szakmai igényeknek megfelel, sőt
a faluház funkcióval jól ki is egészítik egymást. Ha megállapodnak, akkor a rendőrség
lemond az úgynevezett rendőrházon lévő bérlőkijelölési jogáról.
·
Április 29-én állították fel már hagyományosan a falu májusfáját, másnap pedig a
majálist rendeztek.
·
Az ezt követő vasárnapon Pék Vilmossal, a Magyar Aszfalt helyi munkatársával
járták be a falu útjait, annak megállapítása végett, hogy a tavalyi útfelújításra
elkülönített pénz maradékából melyik utca kerüljön még felújításra. Azt a szakmai
javaslatot tette a felkért szakember, hogy a Bartók Béla utcát újítsák fel, egyrészt mert
nagyon sok a lyuk, másrészt teljes a belakottsága, harmadrészt azért, mert az alapja
még olyan állapotban van, hogy még érdemes rá költeni. Már készülnek a számítások,
a leszerződött keret elég rá, és július 30-ig el kell készülnie.
·
Május 6-án került sor a kisiskola átadás-átvételére, ekkor zajlott le a hivatalos
procedúra, azaz az önkormányzat visszavette a kivitelező cégtől. Szép munkát
végeztek, az évzáró napján a diákok és a lakosság is megnézheti, szeptemberben pedig
már birtokba is vehetik az iskolások.
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Május 10-én a helyi Nyugdíjas Egyesület ismét egy megyei rendezvénynek adott
otthont. Wandraschek Ferenc képviselő úrral együtt részt vettek a rendezvényen.
Gratulál az egyesület tagjainak a lebonyolításhoz.
Aznap délután Kimlén járt a LEADER Döntőbizottság ülésén. Örömmel tudatja,
hogy a Szent Jakab nap megrendezésére beadott önkormányzati pályázat sikeres. A
pályázat utófinanszírozott, de két évre szól.
Május 18-án a Szent Jakab nappal kapcsolatban volt ülés, köszöni a civil
szervezetek aktív részvételét. A program tervezése nagyon jól halad. Megjegyzi, jó
látni az összefogást a program kapcsán.
Május 19-én a Polgárőrség vezetője járt nála, és egyeztettek a Polgárőrségnél
elrendelt ügyészségi vizsgálat kapcsán. Az egyesületnél tartott ellenőrzés hibákat,
hiányosságokat tárt fel. Június 10-ére hívtak össze a polgárőrök gyűlést, ahol
tisztázzák, hogy tovább működtetik-e az egyesületet. Hozzáteszi, szeretné, ha
működne, hiszen megalakulásakor sokat segített a településnek. Kéri az egyesület
tagjait, hogy menjenek el a gyűlésre.
Május 20-án Hegyeshalomban volt kistérségi ülésen.
Május 22-én a lébényi tűzoltók szépen helytálltak a Mosonszentmiklóson rendezett
versenyen.
Május 25-én a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás ülése volt
Mosonmagyaróváron, ahol a jegyző asszony képviselte a települést. Várhatóan 1 éven
belül megépül a hulladékválogató udvar Lébényben és a szemétlerakó rekultivációja is
megtörténik.
Május 29-én szombaton lesz a gyereknap, vasárnap pedig a hősök napi
megemlékezés. A koszorúzások végén birtokba adják a megújult faluház épületét.

Megkérdezi, van-e valamilyen észrevétel az elhangzottakhoz.
Észrevétel nem volt.
6.) Egyéb döntést igénylő ügyek
a.) Döntés újság kiadásáról
Kovács Gábor elmondja, hogy 2006 végén, 2007 elején beszélt arról a testület, hogy ha eljön
a választások éve, akkor nem adnak ki újságot. Az országgyűlési választások előtt megjelent
különszámot viszont jó néven vették az olvasók. Rossz lenne, ha éppen a helyi képviselőjelöltek nem kaphatnának ilyen módon megjelenési lehetőséget. Annál is inkább, mert szinte
biztos, hogy idén ősztől csak 6+1 fős lesz a testület, így még inkább felértékelődik a
képviselők szerepe. Amennyiben a testület úgy dönt, akkor nem kell szüneteltetni az újság
kiadását, és az őszi választások előtt is megjelenhet egy szám. Megjegyzi, hogy természetesen
minden képviselőjelölt egyenlő feltételekkel, egyenlő megjelenési formában szerepelhet majd
benne.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
50/2010. (V. 26.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy az önkormányzat lapját, a Lébény Újságot a 2010. év
hátralévő részében is megjelenteti.
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Az októberi helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás
jelöltjeinek azonos feltételek mellett megjelenési lehetőséget biztosít.
Felelős: Kovács Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
b.) Önkormányzati ingatlanügyek
Kovács Gábor a legutóbbi ülésen született ingatlanvásárlási és eladási ügyek tárgyában az
alábbiakról tájékoztatja a képviselő-testületet. A Kormos István utca mögötti területre egy
érvényes ajánlat érkezett. Hatos István urat értesítették a vételi ajánlata elutasításáról. Tóth
Imrénével, a Vörösmarty utca 20. szám alatt található ház tulajdonosával pedig aznap reggel
egyeztetett. Tóth Imréné azt nyilatkozta, kéri, hogy az önkormányzat tegyen egy ajánlatot az
ingatlanra, azzal, hogy a bontás és a sitt elhelyezésének költségei az értékesítési árból
levonásra kerülnek.
Kovács Gábor azt a javaslatot teszi, hogy készítsék elő a vételt, így a Pénzügyi Bizottság a
következő testületi ülés előtt tud vele foglalkozni.
c.) Egyéb
Kovács Gábor tájékoztat, hogy egy szponzornak köszönhetően a település az idén is részt
vehet a Nemzeti Vágtán. Hogy a lakosság is minél nagyobb számban el tudjon menni,
foglaltak egy buszt, melyre Kovács Ildikónál lehet jelentkezni.
A településőri állás betöltésére a felhívás megjelent a kábeltévében és az interneten is. Sajnos
a kezdeti nagy érdeklődés ellenére csak 2-3 jelentkező volt eddig a hivatalban, pedig már
július 1-jével szerették volna beindítani a programot. Hozzáteszi, azért is szeretné, ha
beindulna újra a polgárőrség is, mert a településőrökkel jól kiegészítenék egymást: a
polgárőrök az esti hétvégi rendezvények alkalmával, a településőrök pedig nappal ügyelnének
a rendre.
Emlékeztet, hogy a legutóbbi testületi ülésen téma volt a mozgóárusítás problémaköre is, de
azóta ebben nem történt mozgolódás, nem indítványozta senki, hogy legyen munkaértekezlet.
Felteszi a kérdést, vegyék le a témát az elkövetkező ülések napirendjéről, vagy tartsanak
munkaértekezletet benne.
Wandraschek Ferenc azt a javaslatot teszi, hogy hívják össze a munkaértekezletet, mert
vannak más témák is, amikről jó lenne beszélni.
Ezt követően további kérdéseket tesz fel a polgármesternek.
Megkérdezi, hogy Lébény milyen programmal csatlakozik az 1000 éves Moson vármegye
programhoz.
Kovács Gábor válaszol: a kulturális programokat Kovács Ildikó művelődésszervező szervezi,
kéri hogy őt keresse meg a kérdéssel.
Wandraschek Ferenc: a Bartók Béla és a Vörösmarty utca sarkán álló ház megvásárlása
kapcsán felmerült benne az az ötlet, hogy nem kellene-e a Bartók Béla utcát az így kialakult
területen kiegyenesíteni.
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Kovács Gábor elmondja, véleménye szerint nem baj, ha van egy kanyar abban az utcában,
mert lassító hatása van. A kiegyenesítés egyébként azért is problémás lehet, mert a
településnek a hatályos, érvényes rendezési tervében az utca a jelenlegi formában szerepel, a
rendezési tervmódosításnak pedig költségvonzata van. Az érintett ingatlanon lévő házzal
kapcsolatban elmondja, ő laikus szemmel úgy látja, hogy az menthetetlen, bontásra ítélt. A
balesetveszély megszüntetését követően mindenképpen lesz egy szabad zöld területe az
önkormányzatnak. Az út formája pedig védhető, hiszen forgalomlassító hatása van.
Wandraschek Ferenc: elmondja azoknak, akik még nem tudják, a trianoni emlékmű a
Damjanich utcában, az evangélikus temető sarkán lesz. Az emlékmű alapzata már készül,
egyúttal felhívást intéz a lakosság irányába, hogy akinek módja és lehetősége van, az
munkájával vagy anyagi hozzájárulásával segítse az emlékmű megépítését.
Czigány István indítványozza, hogy javítsák meg a kinti buszmegállóban, a kettős keresztnél
a járdaszigetet, mert balesetveszélyes.
Kovács Gábor: köszöni a jelzést, feljegyezte.
Bujtás László: azt a javaslatot teszi, hogy még két biciklitárolót helyezzenek el az iskolában.
Kovács Gábor elmondja, hogy a nyári felújítás alkalmával sor fog kerülni erre, a szakértők
javaslatára ugyanis új csatornarendszer lesz a volt gimnázium épületében, ha ez elkészül,
akkor a felszabaduló területen tudnak biciklitárolót kialakítani.
Pálinger Béla megkérdezi, miért nem a Kormos István utca nagyon rossz állapotban lévő
szakaszát újítják fel.
Kovács Gábor elmondja, hogy a Kormos István utca ezen rövidebb szakasza is benne volt
abban a három utcában, amik közül válogattak. Amennyiben a keretből még marad pénz,
akkor mindenképpen arra fordítják. Hozzáteszi, idén sajnos nem volt TEUT pályázat, de
jövőre valószínű lesz. A terv a tavalyi TEUT pályázat kapcsán erre az útszakaszra készült el,
így azt jövőre is tudják használni. Elmondja még, hogy az önkormányzat a saját útjain a nagy
kátyúkat folyamatosan foltozza.
Kovács Gábor egyéb kérdés és észrevétel híján az ülést 18: 45 perckor bezárta.

K.m.f.

Kovács Gábor
polgármester

dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta
jegyző

Czigány István
jegyzőkönyv-hitelesítő

Sárvári István
jegyzőkönyv-hitelesítő
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