Jegyzőkönyv
Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 13-án,
a községházán tartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak:
Kovács Gábor polgármester
Kiszeli Lajos alpolgármester
Bujtás László képviselő
Czigány István képviselő
Dömsödi József képviselő
Fülöp Lajosné képviselő
Nátz Zsolt képviselő
Pálinger Béla képviselő
Rum János képviselő
ifj. Sárvári István képviselő
Sólyom Gábor képviselő
Wandraschek Ferenc képviselő
Hiányzik: Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
Kovács Gábor: Köszönti az ülésen megjelent képviselőket, és megköszöni, hogy teljes
létszámban megjelentek. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
Elmondja, hogy összehívására a meghívóban szereplő 1. napirendi pont megtárgyalása miatt
volt szükség, a második napirendi pontot is jobb, ha még szeptember előtt megtárgyalják, a 3.
4. napirendi pont, a Helyi emlékérem alapításáról szóló rendelet módosítása és ezen kitüntetés
adományozása pedig esetleges napirendi pontként szerepel, kéri, hogy a képviselők döntsenek
arról, hogy a legutóbbi sikertelen szavazás után újra napirendre kerüljön-e.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Pálinger Béla és Kiszeli Lajos képviselőket javasolja.
Megkérdezi a képviselőket, van a valami hozzáfűznivalójuk a napirendhez. Ennek hiányában
szavazást rendel el. Kéri, hogy aki a meghívóban közölt napirenddel és a jegyzőkönyvvezetők személyére tett javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
68/2009. (VIII. 13.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009.
augusztus 13-i rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint
állapítja meg:
1.)
Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (akadálymentesítés)
című pályázaton való részvétel, pályázati önrészének biztosítása.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
2.)
Kistérségi pedagógiai szakszolgálati feladatellátás 2009. évi
finanszírozásához hozzájárulás.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
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3.)
A helyi emlékérem alapításáról szóló 7/1999. (VI. 1.) rendelet
módosítása.
Előterjesztő: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
4.)
„A Közjó szolgálatáért” emlékplakett adományozása.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Jegyzőkönyv hitelesítők: Pálinger Béla és Kiszeli Lajos
képviselők.
1.) Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (akadálymentesítés) című
pályázaton való részvétel, pályázati önrészének biztosítása
Határozati javaslat: lsd. 1. sz. melléklet
Kovács Gábor ismerteti, hogy a pályázati induláshoz szükséges önrész sarokszámai a mai
napon váltak ismertté számára, a határozati javaslat ezért az ülés elején került kiosztásra. A
pályázat beadási határideje jelen állás szerint augusztus vége, de ez még változhat. A
pályázattal kapcsolatban elmondja, hogy az akadálymentesítés kapcsán szinte az egész
iskolaépület felújításra kerülne. Az épületben elhelyeznének egy liftet, de a mellékhelységek,
a folyosók és az ajtók akadálymentesítése is megtörténne, ami egyúttal felújítást is jelent.
Rum János megkérdezi, hogy a lift kialakítása milyen költséggel jár.
Kovács Gábor elmondja, hogy hozzávetőlegesen 10-15 millió Ft.
Rum János megkérdezi, hogy az akadálymentesítés keretében az ajtókat is kicserélnék-e.
Kovács Gábor válaszában elmondja, hogy igen, és a rossz állapotban lévő mellékhelységeket
is fel lehetne újítani. A pályázaton egyébként az összköltség 85%-át lehet elnyerni, így
körülbelül 7 millió Ft önrészt szükséges hozzátenni.
Rum János megkérdezi, hogy ezúttal is európai úniós pályázatról van-e szó.
Sárvári István, az iskola igazgatója ismerteti, hogy ez úgynevezett ROP-os pályázat.
Wandraschek Ferenc megkérdezi, hogy valamennyi belső nyílászárót kicserélnék-e.
Kovács Gábor elmondja, a kiírás úgy szól, hogy az akadálymentesség követelményének kell
megfelelni, ami az ajtók esetében nettó 100 cm-es szélességet jelent, tehát valószínű, hogy
valamennyit ajtót ki kellene cserélni.
Dömsödi József megkérdezi, hogy amennyiben nem nyerik el a teljes pályázott összeget, a
liftet akkor is meg kell-e építeni.
Kovács Gábor azt javasolja, hogy mindenképpen induljanak a pályázaton. A részletekről, így
a liftről is, majd ráérnek akkor dönteni, ha megnyerik, és a támogatási szerződés aláírásra
kerül, illetve azt nem kötelező aláírni.
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Rum János megkérdezi, hogy az akadálymentesítést nem lehet-e úgy megoldani, hogy a
mozgássérült osztályterem a földszinten helyezkedik el.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta elmondja, hogy ez nem jelentene teljes akadálymentesítést.
Kovács Gábor hozzáteszi még, hogy a szakelőadókba így nem tudna eljutni a mozgássérült
gyerek.
Sólyom Gábor megkérdezi, hogy a lift helyett nem lehetne-e rámpás megoldást alkalmazni.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta elmondja, hogy ezt így nem engedélyeznék. Egyébként már
csak ilyen módon akadálymentesített, azaz lifttel ellátott épületek építésére adnak ki
engedélyt.
Kovács Gábor ígéretet tesz, hogy meg fogja vizsgáltatni a lift nélküli megoldás lehetőségét,
de mivel elég nagy magasságról van szó, szerinte nem lesz kivitelezhető.
Ezt követően szavazásra bocsátja a határozattervezetet, kéri, hogy aki egyetért a pályázaton
való indulással, kézfeltartással jelezze.
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
69/2009. (VIII. 13.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson
be az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz”
című pályázatra, az önkormányzat tulajdonában lévő, Lébényi
Közoktatási Központ központi épületének (9155 Lébény,
Iskola köz 1., a volt gimnázium épülete) teljes körű
akadálymentesítésére, elérhetővé tételére.
A fejlesztés forrásösszetétele:
Összege
(Ft-ban)

Megnevezés
Saját forrás

7.058.000

Hitel
Támogatásból igényelt
összeg
Egyéb támogatás
(nevesítve)
Egyéb forrás

0
40.000.000

0
0

Összesen

47.058.000

A Képviselő-testület a saját forrás összegét az önkormányzat
2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (I.30.) önkormányzati
rendeletében biztosítja, a rendelet 5. számú mellékletének,
,,pályázati önrész” során szereplő 20.000.000,- Ft-ból.
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására.
Felelős: polgármester
Határidő: várhatóan 2009. augusztus 31.

2.) a) Kistérségi pedagógiai szakszolgálati feladatellátás 2009. évi finanszírozásához
hozzájárulás
Előterjesztés: lsd. 2. sz. melléklet
b) A Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Előterjesztés: lsd. 3. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy ezen napirendi ponthoz egy több oldalas előterjesztés áll
rendelkezésre. A Kistérség kérése, hogy a döntés még lehetőség szerint augusztusban
szülessen meg a települési önkormányzatoknál. Ahogy az előterjesztés egyik melléklete is
mutatja, a kistérségen keresztül valósulna meg a Lébényben már korábban működő logopédiai
ellátáson túl a gyógytestnevelés és a nevelési tanácsadás is. A lakosságszám arányosan
kiszámított évi hozzájárulási díj Lébény esetében 414.390,- Ft. Összehasonlításképpen
elmondja, hogy eddig a logopédiai szolgáltatást vállalkozási szerződés keretében látták el,
melynek díja havonta 75 ezer Ft volt.
Megkérdezi, van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése.
Wandraschek Ferenc: Megkérdezi, hogy hány személyre vonatkozóan értendők a
táblázatban szereplő, munkaadókat terhelő költségek.
Kovács Gábor ismerteti, hogy minden feladatot szakember köteles eljárni, ez a körülbelül 21
millió Ft-os éves összeg tartalmazza az ő bérüket, a közterheket és a felmerülő egyéb
költségeket is.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta hozzáteszi, hogy valamennyien közalkalmazotti státuszban
vannak, és a közalkalmazotti bértábla szerinti béreket kapják. Egyébként 6,5 alkalmazottat
jelent.
Sárvári István hozzáteszi, hogy a fél státusz természetesen azt jelenti, hogy van egy 4 órás
állásban foglalkoztatott kolléga is. Megjegyzi, felmerülhet ötletként, hogy ne a kistérség
keretein belül oldják meg a feladatot, hanem itteni kolléga lássa el. Elmondja, hogy ez a
megoldás nem lenne olcsóbb, ráadásul nincs is olyan pedagógus, aki a gyógytestnevelést, a
logopédiát el tudná látni, a nevelési tanácsadáshoz pedig pszichológust kell alkalmazni.
Kovács Gábor ezt követően szavazást rendel el. Kéri, hogy aki a határozatot elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
70/2009. (VIII. 13.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
jóváhagyja, hogy Lébény nagyközség Önkormányzata a 3. sz.
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melléklet alapján 414.390,- Ft-tal járuljon hozzá a kistérségi
pedagógiai szakszolgálatok 2009. évi finanszírozásához
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy határozatáról a Kistérségi
Társulást értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: 2009. augusztus 19.
Kovács Gábor ismerteti, hogy a Kistérségi Társulástól még megkeresés érkezett, ismételten a
Társulási Megállapodást kellene módosítani. Ahhoz kérik az érintett képviselő-testületek
hozzájárulását, hogy a fogyatékosok nappali ellátásának szolgáltatása a Kistérségen belül
Ásványráró számára is elérhető legyen.
Amennyiben egyetértenek ezzel, úgy kéri, hogy fogadják el a kiosztott határozattervezetet.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
71/2009. (VIII. 13.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul
ahhoz, hogy a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodása kiegészüljön Ásványráró számára az
értelmi fogyatékosok nappali ellátása szolgáltatás biztosításával.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
határozatról a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulást
értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: 2009. augusztus 29.

3.) A helyi emlékérem alapításáról szóló 7/1999. (VI. 1.) rendelet módosítása
Előterjesztés: lsd.4. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a szavazás szabályai elég hiányosan voltak eddig
megfogalmazva, több probléma is felmerült ezzel kapcsolatban a legutóbbi ülésen is. Most a
jegyző asszony átdolgozta a rendeletet, ennek tervezetét előzetesen a képviselők
rendelkezésére bocsátották. Amennyiben a rendelet módosítását elfogadják, utána újra lehetne
szavazni a Közjó szolgálatért emlékplakett adományozásáról, a díjazott személyéről. Ha
ebben egyezség születne, akkor az augusztus 20-i ünnepségen kiosztásra kerülhetne. Felkéri
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőt, hogy ismertesse a rendeletmódosítás lényegét.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta elmondja, hogy szóban sem tudná pontosan megfogalmazni
annál, mint ahogy a rendelet 3.§-ában leírta. Ezen rendelkezés egyértelművé teszi a szavazás
lebonyolítását. Amennyiben valakinek valami nem egyértelmű, kéri, hogy még a döntés előtt
tegye fel a kérdését.
A rendeletmódosítás értelmében először el kell dönteni, hogy az adományozható három díjból
az adott évben hányat adjon ki a testület. Ezt még nyílt ülésen kell megszavazni, és amikor
megvan erről a döntés, akkor alakulnának át zárt üléssé.
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Kovács Gábor megkérdezi, van-e ezzel kapcsolatban kérdés. Amennyiben nincs, úgy
szavazásra bocsátja a rendelettervezetet.
A képviselő testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet, ezzel
megalkotta Lébény Nagyközség Önkormányzatának 8/2009. (VIII.13.) rendeletét a helyi
emlékérem alapításáról szóló 7/1999. (VI.01.) rendelet módosításáról Lsd. 5. sz. melléklet
Kovács Gábor hozzáteszi, hogy az így módosított rendelet egységes szerkezetbe lesz
foglalva, és a település honlapjára már így kerül fel.
Ezt követően kéri, hogy a rendelet szabályai értelmében a díjazott személyek számáról
döntsön a testület.
Azt javasolja, hogy egy emlékplakett kerüljön kiadásra. Kéri, hogy akinek más javaslata van,
az tegye meg.
Rum János két személy díjazására tesz javaslatot.
Wandraschek Ferenc három személy díjazását javasolja az idei évben.
Kovács Gábor kéri, hogy aki kettő díjazott mellett szeretne az idei évben dönteni, az
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen és 8 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
72/2009. (VIII. 13.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a 2009. évben nem kettő darab a ,,Közjó
Szolgálatáért” emlékplakettet adományozására kerül sor.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Kovács Gábor kéri, hogy aki az egy személy díjazása mellett teszi le a voksát, az tegye fel a
kezét.
A képviselő-testület 8 igen és 4 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
73/2009. (VIII. 13.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a 2009. évben egy darab a ,,Közjó
Szolgálatáért” emlékplakettet adományozására kerül sor.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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5.) Egyéb
Kovács Gábor: A júniusi ülés óta eltelt időszak eseményeinek áttekintését a szeptemberi
nyílt ülésre hagyja, most csak néhány fontos dolgot szeretne kiemelni.
Az egyik, hogy a CÉDE pályázat, amit a Fő utca 80. alatti épület felújítására adtak be, sikeres
volt, a pályázatott teljes összeget, 11,8 millió Ft nyertek. Támogatási szerződés még nincs, a
döntésről az interneten elérhető nyilvános honlapon értesült. A beruházást a tárgyévben és a
következő évben lehet megvalósítani, az időjárás függvénye, hogy mikor állnak neki az
építkezésnek, hiszen tetőcsere is lesz. Emellett nyílászárócserét és az épület előtt utcabútorok
elhelyezését tervezik.
Wandraschek Ferenc megkérdezi, hogy a bérleti díjakban meg fog-e mutatkozni, hogy
felújították az épületet.
Kovács Gábor: a bérlők inkább csökkenteni szeretnék a bérleti díjat. A jelenlegi gazdasági
helyzetben nem tartaná korrekt dolognak a bérleti díj emelést.
Ezenkívül a rendőrlakás kapcsán elért megállapodás-tervezetről szeretne beszámolni. Ez az
épület jelenleg egy forgalomképtelen ingatlan, mert be van rá jegyezve a rendőrség
bérlőkijelölési joga. A másik probléma vele, hogy a lakás alatt működik a KMB iroda, így
elég nehéz lenne bérlőt elhelyezni ott. Az önkormányzatnak van másik olyan helyisége, amit
KMB iroda céljára rendelkezésre tudna bocsátani, ennek talán a helyszíne is megfelelőbb
lenne a jelenleginél. Ha ebben sikerül megegyezni, még azt kell megoldani, hogy a rendőrség
ne oda, hanem az önkormányzat négylakásos társasház egyik lakására kösse a bérlőkijelölési
jogát. Úgy tűnik, hogy erre hajlandóak, a megállapodás is ezeket tartalmazza. Az a cél, hogy
ezt az ingatlant forgalomképes állapotba hozzák, hiszen ez szükséges az épület kiadásához,
eladásához, vagy más módon történő hasznosításához.
Arra kéri a testületet, hogy egyetértésüket, valamint a további tárgyalás folytatására a
felhatalmazásukat határozatban jelezzék.
Aki egyetért, kéri, hogy kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
74/2009. (VIII. 13.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
egyetért a Lébény Nagyközség Önkormányzata és GyőrMoson-Sopron
Megyei
rendőr-főkapitányság
közti
megállapodás tervezett tartalommal való megkötésével.
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a további
tárgyalásra, és a megállapodás aláírására.
Kovács Gábor még egy témakörben szeretne tájékoztatást adni. Természetesen szeretnének
még egy alkalommal szúnyogirtást végezni a településen. Ehhez a lakosság hozzáállása is
pozitív, a felhívás nyomán eddig 70 ezer Ft körüli összeg gyűlt össze, de reméli, hogy a
felhívásban szereplő határidőig ez megközelíti a 100-120 ezer Ft-ot, ami körülbelül a
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költségek egyharmadát fedezi. Az irtást úgy próbálják időzíteni, hogy az augusztus 20-i
ünnepély és a falunap előtt legyen.
Az ülés ezt követően zárt üléssel folytatódott.

K.m.f.

Kovács Gábor
polgármester

dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta
jegyző

Pálinger Béla
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kiszeli Lajos
jegyzőkönyv-hitelesítő
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