Jegyzőkönyv
Készült: Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én, a
városházán tartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Kovács Gábor polgármester
Kiszeli Lajos alpolgármester
Dr. Angyalics Attila képviselő
Bujtás László képviselő
Nátz Miklós képviselő
Sárvári István képviselő
Wandraschek Ferenc Antal képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz:
dr. Tóth Tünde jegyző
Meghívottak:
Patonay Judit ügyvezető Ördögkonyha Kft.
Stoller Imre Ördögkonyha Kft.
Bán József r. fhdgy.
Horváth László r. ftzls.
Patonay Arnold r. tzls.
Reischl Gábor igazgató Fertő-Hanság Nemzeti Park
Pellinger Attila Fertő-Hanság Nemzeti Park
Sipos Tibor Fertő-Hanság Nemzeti Park
Császár Béla vezetőségi tag Lébény SE
Mike József elnök Lébény SE
Koháry Ferenc lelkész Evangélikus Egyházközség
Hatos István Evangélikus Egyházközség
Kovács Gábor köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, illetve a televízió nézőit,
az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagjából 6-an jelen vannak, tehát
az ülés határozatképes. Kiszeli Lajos alpolgármester úr jelezte, hogy késve fog érkezni.
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri dr. Angyalics Attila és Sárvári István képviselőket.
Napirendi ponttal kapcsolatban módosítási javaslata nincs. Megkérdezi, hogy a képviselők
részéről van-e módosító javaslat a napirendhez, illetve a jegyzőkönyv hitelesítők
személyéhez. Módosító javaslat híján kéri, hogy aki a javasolt napirendekkel és a
jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
56/2014. (V. 29.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. május 29-i
képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) Lakossági fórum a tervezett 1848-as emlékmű helyének kijelölése
kapcsán.
2.) Rendőrség beszámolója az igazgatási területünkön végzett
munkájáról, valamint általános tájékoztatás az egyéb tevékenységéről.
3.) Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságának tájékoztatója.
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4.) Az Ördögkonyha Kft. tájékoztatója a településen végzett
tevékenységükről, valamint a közétkeztetésre vonatkozó új
táplálkozás-egészségügyi előírásokról.
5.) Kegyeleti közszolgáltatási megállapodás tervezet, valamint a
temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet
tervezetének megtárgyalása.
6.) Megoldási lehetőségek keresése a Lébényi Sportegyesület Megyei
I. osztályban történő további részvételének biztosítására.
7.) Pénzügyi és Gazdasági Bizottság beszámolója a szervezeti és
működési szabályzatban meghatározott feladatainak végrehajtásáról.
8.) Lébény Város Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési
beszámolójának, valamint a 2014. évi közbeszerzési tervének
elfogadása.
9.) Csatlakozási javaslat a Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgáltató Központ Gyermekek Átmeneti Otthona szolgáltatáshoz.
10.) Magyar
csatlakozás.

Limes

Szövetség Kulturális

Egyesülethez

való

11.) OTP bankjegykiadó automata telepítése.
12.) Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
13.) Egyéb döntést igénylő ügyek
Jegyzőkönyv hitelesítők: dr. Angyalics Attila és Sárvári István képviselők
1.) Lakossági fórum a tervezett 1848-as emlékmű helyének kijelölése kapcsán.
Kovács Gábor elmondja, hogy írásban megkeresés ezzel kapcsolatban nem érkezett. A
képviselő-testület ezzel már többször, több alkalommal foglalkozott, és van is erre vonatkozó,
érvényes elképzelése. Viszont az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata egy
idevonatkozó pontja szerint, ha az önkormányzat emlékművet szeretne létesíteni, akkor
lakossági fórumot kell tartani. Ennek szeretnének ehelyütt eleget tenni. A testület már több
éve dédelgeti ezt az álmát, hogy ez a településről még hiányzó emlékhely is
megvalósulhasson. Ennek helyét az új játszótér és a Nagyiskola közötti szabad zöld területen
képzelte el a testület, a helyieknek úgy is mondhatja, hogy ahol a két nyírfa található, annak
közelségében lenne ez majd a jövőben. Megkérdezi, hogy a jelenlévő lakosság részéről van-e
valakinek más javaslata, észrevétele.
Javaslat, észrevétel nem hangzott el.
Kovács Gábor
hozzászólása.

megkérdezi

képviselő-társait,

hogy

van-e

valakinek

Nátz Miklós elmondja, hogy a két nyírfa és a játszótér kerítése között legyen.
Kovács Gábor elmondja, hogy ez így pontos.
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kiegészítése,

2.) Rendőrség beszámolója az igazgatási területünkön végzett munkájáról, valamint
általános tájékoztatás az egyéb tevékenységéről.
Előterjesztés ld. 1. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a kapitány urat nem látja, viszont itt vannak a kollégái, akiket
tisztelettel köszönt, és megkéri őket, hogy szóban is ismertessék az írásban benyújtott
beszámolót.
Bán József köszönt mindenkit, a kapitány úr nevében elnézést kér, halaszthatatlan ügy miatt
nem tudott eljönni. A beszámoló a 2013. május 1-től 2014. április 30-ig terjedő időszakban
végzett rendőri munkával kapcsolatos. A lébényi KMB csoport személyi állománya az utóbbi
időben változott. Bogár Zsolt bekerült Mosonmagyaróvárra, és ez év februárjától Patonay
Arnold került a csoporthoz, aki lébényi lakos. Munkájukról elmondja, hogy minden rendőri
intézkedésnél kötelező minden személyt úgynevezett priorálás alá vetni, ami egy speciális
rendszeren keresztül történik sms formájában. Az írásos részét úgynevezett Robotzsaru
rendszerben kell rögzíteni, ami itt jelenleg még nem kiépített. A bűncselekmények számszerű
és minőségi alakulása nem változott. Megmaradt a néhány garázdaság, ittas vezetés,
lakásbetörés. Kaptak a polgármester úrtól egy levelet a nehézgépjárművek közlekedésével
kapcsolatban, és az útdíj kerülő tehergépjárművekre az utóbbi időben jobban odafigyelnek.
Három esetben intézkedtek nehézgépjármű sofőrökkel szemben, két esetben helyszíni
bírságot szabtak ki, egy esetben pedig szabálysértési feljelentést tettek. Lébényben a nyári
időszakban kerül sor a diszkó rendezvények megtartására a helyi sportpályán. A kollégák a
késő esti óráktól hajnalig szolgálatban vannak, és ez hosszútávon meg is hozta az eredményét.
Úgy gondolja, hogy a rendőri munka eredményeképpen Lébény város nem tartozik a
bűnügyileg fertőzött települések közé. Ez egy szerencsés dolog, és örül is neki.
Kovács Gábor elmondja, hogy kedden Tárnokréti felé akarta elhagyni a települést, és nagy
meglepetés érte. Egy Audi TT Coupé rendőrautó megállította, tételesen ellenőrizték, és meg is
szondáztatták. Nagyon helyesnek tartja ezt, úgy gondolja, hogy ez nagyon erős preventív
hatással bír. Kérdezi, hogy egy ilyen autóval Győrből jöhettek-e.
Horváth László elmondja, hogy ők a Megyei Közlekedési Osztálytól jöhettek.
Kovács Gábor elmondja, hogy folyik a háttérben, hogy elkészüljenek a térfigyelő kamerák.
Úgy néz ki, hogy július végére ez működni fog. Ennek a központja a tervek szerint a kmb
irodán lenne, már csak a tisztességesség és hozzáférhetetlenség biztosítása miatt is. Ebben
majd szeretné kérni a kapitány úr hathatós közbenjárását, hogy ez gördülékenyen menjen.
Ezzel ők is hozzá tudnak járulni a kamionok figyeléséhez. A kamionok ellenőrzésével
kapcsolatban szeretné kérni, hogy ilyen ellenőrzés többször, több alkalommal legyen.
Bán József nem látja akadályát annak, hogy a szerver a kmb irodában legyen elhelyezve. Ez
Héderváron már megvalósult körülbelül egy évvel ezelőtt, Lébényben sem lesz akadálya. A
kamionok ellenőrzése részükről folyamatos, ha kell, akkor még csoportosítanak át ide
kollégákat.
Kovács Gábor szeretné hangsúlyozni, hogy természetesen nem az a cél, hogy a környékbeli
mezőgazdasági vállalkozóknak vagy itt termelő cégeknek a tranzitjait bántsa a rendőrség.
Nátz Miklós elmondja, hogy régi probléma a kamionforgalom. Még nem vette észre, hogy
csökkenne. Biztos több időnek kell eltelnie, hogy körbeérjen, hogy itt ellenőrzik őket.
Amennyire lehetséges, őket még aktívabban kellene piszkálni, hogy igen is tartsák be a
kijelölt útvonalat, ne rövidítsenek. A rossz utakat csak még rosszabbá teszik, és már lakosok
is szóltak, hogy megrepedt a házuk.
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Bán József elmondja, hogy várják a visszajelzést a polgármester úrtól, és ha ilyen igény
merül fel, nagyobb rendőri létszámot tudnak biztosítani kimondottan ilyen ellenőrzésekre is.
Dr. Angyalics Attila elmondja, hogy diszkó útvonalban lakik, és a környékükön lakók felé
jelezték, hogy nagy gondot jelent számukra a hajnali diszkó bezárás. Elsősorban nem a
lébényi fiatalok csinálják a problémát, hanem az idegen településekről érkezők. Kitartanak a
végsőkig, 4 óra fél 5 között kezdenek vonulni a pályáról. Fél 5-kor indul a hajnali busz, és a
buszmegállóban tobzódnak, és irdatlan hangon kiabálnak, üvegszeméttel szórják tele az utat.
Az lenne a kérése, hogy a hajnali órákban erre figyeljenek.
Horváth László elmondja, hogy a legutóbbi diszkónál a választás miatt maradt el a hajnali
diszkó kíséret. Egyébként a fiatalokat mindig felültetik a buszra, de most a választás miatt
maradt ez el, nem sikerült úgy szervezni a szolgálatot.
Nátz Miklós elmondja, hogy az észrevételek mellett szeretné köszönetét kifejezni az egész
éves munkáért.
Kovács Gábor elmondja, hogy ezt szerette volna zárszóként mondani. Szeretné kifejezni
képviselő-társainak és a lakosság többségének is elégedettségét, és megköszönni a rendőrség
helyi munkáját. Egyéb hozzászólás híján javasolja, hogy fogadják el a beszámolót. Kéri, hogy
aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
57/2014. (V.29.) határozata:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rendőrség
beszámolóját az igazgatási területünkön végzett munkájáról elfogadja.
3.) Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságának tájékoztatója.
Kovács Gábor köszönti Reischl Gábor igazgató urat és kollégáját. Nagyon köszöni, hogy az
igazgató úr személyesen eljött. Véleménye szerint már régen ideje lett volna, hogy ilyen
prezentáció végbemehessen, hiszen Lébénynek egy jó része közvetlen a Nemzeti Parkkal
határos, és érdekli az ittenieket is, hogy mi történik ott. Átadja a szót Reischl Gábor
igazgatónak.
Reischl Gábor köszönt mindenkit. A Fertő-Hanság Nemzeti Parknak a Lébény térségét érintő
aktuális természetvédelmi tevékenységéről készültek egy rövid beszámolóval. 3 téma köré
csoportosítaná a beszámolót. Az első a rákosi vipera védelmi program, ami Lébény
térségében folyik. Aztán a lébényi tölgyerdő sorsáról szeretne szólni, majd pedig a
hódhelyzetről a Hanságban. 5 éves projektnek értek a végére, ez a rákosi vipera védelme a
Kárpát-medencében elnevezésű projekt volt. A rákosi vipera egy kis mérges, de a lakosságra
nem veszélyes kígyó. Marása egy darázscsípésnek felel meg. Nem egy rendkívül veszélyes
kígyófaj. Viszont nagyon veszélyeztetett, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ez
a fokozottan védett faj fennmaradhasson ezen a területen. Ezt élőhely kezelési tevékenységgel
csinálják. A gyepek fenntartó kezelését végzik a területeken, kaszálóként hasznosítják, és
takarmányt készítenek a Nemzeti Park állatállományának részére. Távlati terveikben szerepel
az is, hogy Lébény térségében megvásároljanak egy egykor volt majorsági helyszínt, és egy
majorság központot hozzanak létre. De mivel a védett területtől egy közút elválasztja ezt a
területet, a Nemzeti Földalap közel két éve ül azon a kérelmükön, hogy egy nem védett
területet megvásároljanak. A lébényi tölgyerdővel kapcsolatban elmondja, hogy 70,9 ha
nagyságú, ebből a Nemzeti Park Igazgatóság 51,7 ha nagyságú területet vásárolt meg. Az a
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céljuk, hogy ez a tölgyerdő fennmaradjon. Szeretnék a maradék területet is megvásárolni, de
idén sajnos erre nincs lehetőségük, jövőre remélhetőleg lesz rá pénzük. A következő téma,
amiről szeretne szólni a hódok elterjedése Győr-Moson-Sopron megyében. Az első
példányokat 1985-ben észlelték. Természetes folyók mentén terjedt el, a határon túlról
érkeztek, és gyakorlatilag a Kisalföldet már teljes mértékben belakták. A hódról azt kell tudni,
hogy ez egy védett faj, a vizek mentén terjed, és sajnos a jelenlétével együtt kell élni,
eltávolítani erről a területről nem is lehet, és a jogszabályok alapján jelenleg nem is szabad. A
védelem ellene az egyedi fatörzsvédelemmel oldható meg leginkább. A riasztási és gyérítési
tevékenység engedélyköteles, ehhez az engedélyt a környezetvédelmi és természetvédelmi
felügyelőségtől kell megigényelni. A Nemzeti Park Igazgatóság szakmai tanácsot szívesen ad,
de jogilag a győri környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség a gazda. A jogi
szabályozás szerint védett állat károkozásáért kártalanítás nem jár, a gazdálkodó köteles
mindent megtenni annak érdekében, hogy saját kárát elhárítsa, illetve mérsékelje. Ha ezt nem
tudja végrehajtani, akkor a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséghez fordulhat,
és kérheti annak a közreműködését. Amennyiben a felügyelőség ezt megtagadja, akkor lehet
kártérítéssel a felügyelőséghez fordulni. A Nemzeti Park Igazgatóság ebben a kérdésben
jogalkalmazó és nem jogalkotó, tehát ők a hód ellen szankciókat hozni nem tudnak, sőt mi
több, az erdeikben is jelentős károkat okoz a hód. Köszöni a figyelmet, amennyiben valakinek
kérdése van, állnak rendelkezésre.
Kovács Gábor megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e valakinek kérdése.
Wandraschek Ferenc Antal a földvásárlásokkal kapcsolatban kérdezi, hogy a helyi
földvédelmi bizottságoknak van-e szerepe ezzel kapcsolatban.
Reischl Gábor elmondja, hogy a helyi földvédelmi bizottságoknak, amennyiben már
felálltak, ebbe minden bizonnyal lesz beleszólásuk, de ez igazából még nem alakult ki.
Wandraschek Ferenc Antal a hóvirággal kapcsolatban elmondja, hogy a lakosság részéről
elég komoly felzúdulás van amiatt, hogy még a helyiek sem szedhetnek egy-két csokor
hóvirágot. Ennek ő sem látja az értelmét, hogy így el vannak tiltva az emberek. Itt nőtt fel,
mindig rengeteg hóvirág volt, és úgy gondolja, hogy a helyiek mindent megtesznek azért,
hogy a környezetüket, ahogy megörökölték, úgy adják tovább. Családi program volt, hogy az
emberek elmentek hóvirágot szedni. A helyieknek meg kellene adni a lehetőséget, hogy
szedhessenek hóvirágot.
Reischl Gábor elmondja, hogy a lehetőség megadása nem a Nemzeti Park kompetenciája. Ők
jogalkalmazók, és a jogalkotásban nem tudnak részt venni. Ez a védelem az Európai Unió
hozadéka, természetvédelmi oltalom alatt áll. Nem mondhatják azt, hogy ők majd nem
figyelnek oda.
Pellinger Attila elmondja, hogy a jogszabály hatósági engedélyhez köti a védett növények
gyűjtését. Annak idején, mikor a védetté nyilvánításra sor került, ők jelezték, hogy a lakosság
általi, kis mennyiségben történő gyűjtés tiltásával nem értenek egyet, hiszen a hóvirágot nem
az ilyen jellegű gyűjtés veszélyezteti, hanem az erdőgazdálkodás. Ők a jogi folyamat
legvégén állnak, nekik kell ellenőrizni a jogalkotó által hozott szabályok betartását.
Wandraschek Ferenc Antal elmondja a hódkárral kapcsolatban, hogy folyamatosan
húzkodja ki a riasztó szalagokat, aminek eredménye minimális. Ez komoly gondokat okoz,
mert szinte megeszik az egész erdőt. Ezzel sajnos nagyon sokan így vannak. Kérdezi, hogy
volt-e már rá példa, hogy valamilyen kártérítést be tudtak hajtani.
Reischl Gábor elmondja, hogy kártérítésről ő nem tud.
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Pellinger Attila elmondja, hogy abban az esetben nyílik meg a kártérítés lehetősége, ha a
hatóság megtagadja a közreműködést. De ilyenre gyakorlatilag még nem volt példa.
Reischl Gábor elmondja, hogy sajnos az egyedi védelem az, ami a fákat meg tudja óvni.
Wandraschek Ferenc Antal elmondja, hogy folyóparton ez őrült költséget jelent.
Reischl Gábor elmondja, hogy igen, sajnos ők is szenvedő alanyai ennek.
Nátz Miklós az állományszabályozással kapcsolatban kérdezi, hogy nem lehet-e ritkítani
őket.
Reischl Gábor elmondja, hogy hatósági engedély birtokában lehet, jelen pillanatban erre még
példa nem volt. Folyamatosan jelzik a minisztérium felé, hogy a hód már egy jelentős
problémát jelent ebben a térségben, előbb-utóbb valamilyen szabályozási módot be kell
vezetni.
Koháry Ferenc szeretné örömét kifejezni, hogy a hansági vipera megmentése most már
szépen előrehalad. Ő is részese ennek olyan formában, hogy ő képviselte azokat a
magánszemélyeket, akiktől megvásárolta a Nemzeti Park azt a bizonyos földterületet. A
hóvirágkérdéssel kapcsolatban elmondja, hogy annak idején lehetett hallani olyan híreket,
hogy emberek kapzsiságból gyeptéglaként felszedték a hóvirágos területeket és értékesítették.
A magyar embernek van egy ilyen tulajdonsága, hogy mindig átesik a ló túloldalára. Az lenne
a javaslata, hogy lehetne rendezni Lébényben egy hóvirág fesztivált. Erre a pár napra a
Nemzeti Park néhány munkatársa kijönne, és egy bemutató keretében megmutatnák a
gyerekeknek, hogy kell leszedni. A gyerekekkel az állatokat, növényeket így lehet csak
megszerettetni, hogy közel viszik őket hozzájuk. Ez semmilyen kárt nem okozna, ugyanakkor
a kötődést talán lehetne erősíteni.
Reischl Gábor elmondja, hogy a Nemzeti Park Igazgatósága természetesen nyitott minden
ilyen kezdeményezésre. Nagyon szívesen eljönnek ide.
Bujtás László elmondja, hogy az aranyvessző özönnövényként megjelent a Hanságban.
Kérdezi, hogy kell-e vagy érdemes-e ellene valamit tenni.
Reischl Gábor elmondja, hogy lehet is és kell is. Ők a saját maguk által kezelt területeken
megtesznek mindent az aranyvessző ellen.
Nátz Miklós kérdezi, hogy van-e esetleg arra esély, hogy kerül vissza ide túzok.
Reischl Gábor elmondja, hogy a Hanságban és a Fertő mentén egy-egy példányt
megfigyeltek, de ígéretet nem tud tenni arra, hogy megtelepszik itt.
Kovács Gábor köszöni a tájékoztatót.
4.) Az Ördögkonyha Kft. tájékoztatója a településen végzett tevékenységükről, valamint
a közétkeztetésre vonatkozó új táplálkozás-egészségügyi előírásokról.
Kovács Gábor megállapítja, hogy az előző napirendi pont alatt megérkezett Kiszeli Lajos
alpolgármester úr. Köszönti Patonay Juditot és Stoller Imre urat, és megkéri őket, hogy
szóbeli tájékoztatójukat tartsák meg.
Patonay Judit köszönt mindenkit. Az Ördögkonyha Kft. ügyvezetője a tavalyi évtől.
Szeretne pár szót szólni az új egészséges táplálkozás bevezetéséről, amit az Emberi Erőforrás
Minisztérium adott ki, Stoller Imre pedig a Lébényben folytatott munkáról fog beszélni. 2014.
szeptember 1-étől kerül bevezetésre az óvodákban a vonatkozó rendelet. Nagyon sok változás
várható, személyi feltételekben, felállásokban, hogy a gyerekek egészségesen táplálkozzanak,
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zöldség és gyümölcs mindennapos adásával, a só és cukorfogyasztás mellőzése mellett. Az
Ördögkonyha Kft-ben van egy központi élelmezésvezető, aki összeállítja az étlapot. Azt
dietetikus fogadja el. A helyi adottságokat is figyelembe veszik. Az iskoláskori étkeztetés
2020-ig folyamatosan kerül bevezetésre, de mivel a közétkeztető cégek óvodásokra és
iskolásokra is főznek, így az iskolások étkeztetésénél is már ezeket a szempontokat
figyelembe veszik. Az óvodásoknál meghatározzák, hogy mennyi tejet, zöldséget és
gabonaalapú élelmiszert kell, hogy tartalmazzon az ebéd, tízórai és uzsonna.
Stoller Imre elmondja, hogy 9. éve vannak a városban. Amikor átvették a konyhát az
önkormányzattól üzemeltetésre, 5 embert vettek akkor át, és ebből az 5-ből gyakorlatilag
mindenki megvan vagy nyugdíjba ment. Tehát egyetlenegy embert ők nem küldtek el. Mindig
segítőkészen és jó szívvel minden rendezvényt támogattak, lehetett az falunap, véradás,
nyugdíjas találkozó, énekkari találkozó, talán nem is volt olyan szervezet, aki kéréssel fordult
hozzájuk, és ők ne vállaltak volna szerepet nem kereskedelmi szemlélettel azért, hogy
beilleszkedjenek ebbe a közösségbe. A húst indulástól kezdve ugyanattól a lébényi
vállalkozótól vásárolják annak ellenére, hogy az Ördögkonyha 5 konyhájának egy beszállítója
van. Nagytételben vásárolnak fel például burgonyát, és nem csak erre a konyhára, hanem a
többire is. Felmerült az a kérdés, hogy ha ez az Ördögkonyhának megéri, akkor miért ne érné
meg az önkormányzatnak is. Mivel több, mint 3 ezer adag ételt főznek, nagybani
bevásárlásaik vannak. Ezt egy kisebb egység biztos, hogy nehezen tudná megoldani. A másik,
hogy olyan személyi feltételek vannak, amely a legnagyobb költséget jelenti. Borotvaélen van
a létszám, de ha kell, másik konyhákról át tudnak csoportosítani embereket. Úgy érzi, hogy
jól megvoltak Lébényben, és ezért szeretne is köszönetet mondani.
Patonay Judit elmondja, hogy készült pár adattal, hogy mely helyi vállalkozókkal áll az
Ördögkonyha kapcsolatban. Tóth Gyuláné húsboltostól vásárolják kezdetek óta a húst és a
felvágottakat, Makai Jánostól gyümölcsöt vásárolnak, Szigeti Géza őstermelőtől burgonyát,
vöröshagymát és sárgarépát, Matsek Attila őstermelőtől pedig vöröshagymát. Mivel az
Ördögkonyha Kft. egy vállalkozás, ide fizetnek helyi iparűzési adót.
Kovács Gábor megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e valakinek kérdése.
Nátz Miklós kérdezi, hogy beváltak-e a napkollektorok, megtakarítást hoznak-e.
Stoller Imre elmondja, hogy erről Sárvári István igazgató úr tudna többet mondani. Ő erről
nem tud konkrétan semmit.
Sárvári István elmondja, hogy az iskola üzemeltetésével nem ő foglalkozik.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy összesített áramdíjról tudnak adatot mondani, de
összehasonlítás jelenleg nincs.
Nátz Miklós elmondja, hogy akkor biztos rosszul emlékezett, mert úgy tudta, hogy a meleg
vízellátásba és a fűtésbe besegít, de ezek szerint nem.
Kovács Gábor kérdezi, hogy az iskola részéről van-e olyan észrevétel, ami itt érdekes lehet.
Bujtás László elmondja, hogy minden konyhán úgy van, hogy a gyerekek valamit
megesznek, valamit nem. Ő meg van elégedve az Ördögkonyhával.
Sárvári István elmondja, hogy nyilván szeretnék, ha jobb lenne, szeretnék azt látni, hogy a
gyerekek kevesebb ételt visznek vissza. Vannak olyan ételek, amikről eleve tudják az
ebédeltető kollégák, hogy azokkal sok siker nem lesz. Nehéz összehasonlítani, mert nem
látnak mást. Maximálisan meg van elégedve az Ördögkonyha segítőkészségével,
hozzáállásával, egyet tud mondani, hogy kicsit főzhetnének jobban. Ez csak egy érzés, egy
megállapítás a részéről, hogy ezzel nem maximálisan elégedett. De hangsúlyozza, hogy ebből
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a pénzből, ezeknek az előírásoknak a betartásával nem nagyon lehetne mást alkotni. Nem
egyszerű erre a kérdésre válaszolni. Az biztos, hogy a gyerekek nagy része nagyon rosszul
eszik, és nagy mennyiségű étel megmarad. Úgy tudja, hogy a rezsit az Ördögkonyha fizeti.
Kovács Gábor elmondja, hogy az Ördögkonyha eddig átalányt fizetett, ettől az évtől történik
a fizetés tételesen, tehát a cégnek nincs viszonyítási alapja. Ha szeptembertől több zöldség,
gyümölcs stb. kell, akkor nehéz mást tippelni, mint hogy ez drágulást fog eredményezni.
Lehet-e azt megjósolni, hogy mekkorát, és ez az önkormányzattal kapcsolatban hogyan lesz.
Stoller Imre elmondja, hogy ez egy nagyon jó kérdés. Ő is csak újságokból meg összevissza
olvasott ezekről a dolgokról. A Közétkeztetési Tanács elnöke szerint minden szép és jó, de
arról nem szól senki, hogy ki fizeti ezeket. Az önkormányzat, az állam vagy honnan lesznek
erre pluszpénzek. Számtalanszor látta, hogy nem is kevés gyerek repetáért állt sorba. De ha
például elveszik a cukrot, nyugodtan el lehet felejteni a káposztástésztát, a buci nudlit, a darás
tésztát, mert nem eszik meg.
Patonay Judit elmondja, hogy ha mindent hozzávesz 30%-os emelkedés várható. Nagyon
nehéz egy újítást, új technológiát elfogadtatni a gyerekekkel. Ennek idő kell majd. A
szülőknek, tanároknak, óvónőknek, dadusoknak nagyon nagy szerepe lesz ebben. A
szakácsoknak is képzéseket kell tartani.
Nátz Miklós elmondja, hogy szeretné a figyelmükbe ajánlani, hogy nyílt egy helyi pékség
Lébényben.
Stoller Imre elmondja, hogy felkeresik őket, és valószínűleg a nyár folyamán történne meg a
váltás. Van rá szándékuk, de természetesen az ajánlattól is függ a dolog.
Hatos István elmondja, hogy mivel most az Evangélikus Egyházközség képviseletében van
jelen, szeretné a Stoller Imre urat visszaigazolni azzal, hogy az evangélikus gyülekezet
rendezvényeit is segítették már nagyon önzetlenül.
Kovács Gábor kérdezi képviselő-társaitól, hogy van-e elképzelésük vagy van-e javaslatuk
arra, hogy hogyan legyen tovább a közétkeztetés. Tudnak-e ebben most valamit körvonalazni,
mert nyilván ez Stoller úréknak is fontos lenne a jövőt tekintve. Ezzel már többször
foglalkozott a testület, és kétségtelen, hogy felmerült, hogy az önkormányzat átvegye-e a
konyhát. Ő is tudna mellette is és ellene is érvelni. A szerződésük nyár végén lejár, és ezzel
kapcsolatban a testületnek így vagy úgy, de valamilyen döntést kell hoznia. Összesen eddig
egy elképzelésre emlékszik, hogy nem csak az Ördögkonyha mandátuma jár le, hanem a
képviselők mandátuma is, és egy olyan döntés lenne praktikus, hogy odázzák el ezt a fajta
döntést, tehát azt, hogy az önkormányzat átvegye-e a konyhát. Ennek van egy olyan fontos
háttere is, hogy ha az önkormányzat önállóan főz, akkor az nagyon jelentős költségvetés
módosítást igényel. Ha az önállósodás irányába mennek, akkor az új testület a 2015. évi
költségvetést úgy tudja megalkotni, hogy azt a pénztömeget figyelembe veszi. Nincsenek ezen
az ülésen döntéskényszerben, nincs is ilyen előterjesztés, de szeretné, ha ez elhangzana, és az
Ördögkonyha is tudjon reagálni.
Nátz Miklós elmondja, hogy egy nagyon alacsony részvételi aránnyal beszéltek erről.
Kiszeli Lajos elmondja, hogy ez egy olyan lényeges, fontos, a 2015-ös költségvetésre
mindenképpen kiható döntés, amelyet nem volna helyes, hogy ha ez a testület, ciklusának
utolsó pillanataiban hozna meg. Azt tartaná etikusnak, hogy ha ezt a hosszú távú
következményekkel járó döntést a következő testületre bíznák.
Sárvári István elmondja, hogy kicsit meglepte ez a felvetés, mert a napirendben azt olvassa,
hogy az Ördögkonyha tájékoztatója a településen végzett tevékenységükről. A maga részéről
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ezt a tájékoztatást meghallgatta, el is fogadja, de az, hogy ő valamilyen döntést ma hozzon,
szóba se került.
Kovács Gábor elmondja, hogy nincs is erre szükség, ő csak felvetette.
Nátz Miklós elmondja, hogy nem is volt szó arról, hogy döntsenek, csak ha valakinek van
kérdése, most felteheti. Ezt még mindannyiuknak át kell gondolni, főleg azoknak, akik most
hallják először.
Kovács Gábor köszöni a tájékoztatót, és hogy személyesen megjelentek.
5.) Kegyeleti közszolgáltatási megállapodás tervezet, valamint a temetőkről és a
temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet tervezetének megtárgyalása.
Kovács Gábor átadja a szót dr. Tóth Tünde jegyzőnek.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy a települési önkormányzatnak kötelező feladata a
közszolgáltatások körében, hogy köztemetőt tartson fenn és alakítson ki. A vonatkozó
jogszabály értelmében köztemető lehet egyrészt az önkormányzat tulajdonában lévő temető
vagy olyan temető, amit az önkormányzat a tulajdonossal kötött megállapodás alapján
köztemetőként használ, köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét így teljesíti.
Lébény olyan speciális helyzetben van, hogy mindkét temető egyházi, a Lébényi Római
Katolikus Egyházközség és a Lébényi Evangélikus Egyházközség tulajdonában van. A
köztemető fenntartási kötelezettségre jelenleg van érvényben egy rendelet, amely még 2005ben került elfogadásra. Ez a rendelet utal arra, hogy a temető fenntartása, üzemeltetése
körében létezik egy megállapodás, mely megállapodás azonban egy szóbeli megállapodásnak
tekinthető. Írott megállapodás hiányában is azt lehet mondani, hogy a temetők így is
köztemetők, hiszen sírhelymegváltási díj ellenében biztosítják a temetkezést végül is bárki
számára az illetékes egyházak. Az önkormányzat pedig támogatja az egyházak temető
fenntartási tevékenységét olyan módon, hogy gondoskodik a temetői zöldhulladék
elszállításáról, részt vesz a zöld területek kezelésében, parkolók karbantartásában, közkutak
vízfogyasztását, közvilágítás díját megfizeti, valamint a katolikus temetőben egy jelentős tétel
a gesztenyefák aknázó moly elleni védelme, továbbá az éves költségvetésében minden évben
nyújt is támogatást pénzbeli az egyházaknak még emellett. Úgy gondolják, és a tárgykörben
tartott kormányhivatali ellenőrzés is ezt a javaslatot tette, hogy egy megállapodásának a
megkötése teremtene tiszta helyzetet, amellyel teljes mértékben megfelelhetnének a törvényi
előírásoknak. Elkészítették a megállapodás tervezetét, amely azt tartalmazza, hogy az
önkormányzat a tulajdonosokkal kötött megállapodás alapján teljesítené a köztemető
fenntartási kötelezettségét. Ez rendeletalkotási kötelezettséggel is járna az önkormányzat
számára, hiszen így a temetők köztemetőkké válnának, ennek a rendjét viszont már
önkormányzati rendeletben kellene szabályozni. Korábbi alkalommal kiküldték a testületnek
ezt az anyagot, és arra kértek felhatalmazást, hogy megkereshessék az illetékes egyházakat is
egyeztetés céljából. Ezt meg is tették. Az Evangélikus Egyházközség képviselőjét, Koháry
Ferenc urat majd szeretné megkérni, hogy ismertesse az egyház álláspontját. A Katolikus
Egyházközség részéről Gőgh Tibor plébános úr jelezte, hogy nem tud jelen lenni, viszont az
egyházközségi képviselő-testület tagját, Nátz Miklós képviselő urat kérte meg, hogy az ő
álláspontjukat tolmácsolja. A megállapodás amellett, hogy tartalmában megfelel a temetőre
vonatkozó jogszabályoknak tulajdonképpen a jelenlegi helyzetet rögzíti. Mindkét egyháznak
van érvényben temető rendszabálya, temető rendtartása, így azt tartották célszerűnek, ha
ezeket a rendtartásokat vennék át, és az önkormányzat rendeletének mellékletévé válnának.
Meg szeretné kérni az egyházak képviseletében jelenlévő személyeket, hogy a véleményüket
mondják el.
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Koháry Ferenc elmondja, hogy az elmúlt év során nagyon sokat költöttek a temetőre. Uniós
pályázat keretében megújult a ravatalozó, új utat építettek, teljesen új kerítés készült. 15,5
millió Ft-ba került ez a nagy munka, amelyből végül 2 millió Ft-ot az Evangélikus
Egyházközség vállalt magára. Ezen kívül volt még sok munka, ami nem képezte a pályázat
részét. Ilyen volt a favágás 100 ezer Ft-os értékben, területfeltöltést is végeztek 100 ezer Ft
értékben, új kerítéskaput készítettek 80 ezer Ft-os értékben. Ezeken kívül ott van a sok
társadalmi munka, mert ők a temetőt kegyeleti szempontok alapján működtetik. A
presbitérium vasárnap fog a tervezetről dönteni, végül is már megismerték, esetleges
véleményüket, javaslataikat már hozzáfűzték, nagyjából egyetértenek vele, hiszen úgyis
évente a kondíciók újratárgyalásra kerülnek. Azt lehet mondani, hogy eddig is egyetértésben,
békességben folyt mindkét temetőnek a fenntartása. Köszönik a segítséget, amit kaptak,
hiszen tagadhatatlan, hogy az önkormányzat lehetőségeihez képest úgy anyagiakban, mint
gépi munkában vagy egyéb más módon támogatást nyújtott.
Kovács Gábor kérdezi, hogy összességében ez azt jelenti, hogy elfogadhatónak tartják, és a
presbitérium fog majd róla még beszélni. Tehát ez egy elfogadás közeli állapotnak nevezhető.
Koháry Ferenc elmondja, hogy igen, a jogászukkal megnézetik, és a presbitérium dönt róla.
Nátz Miklós elmondja, hogy a Katolikus Egyházközség képviselő-testülete szombaton ezt
tárgyalta, és bizonyos módosításokkal elfogadta. Ilyen módosítás, hogy a futamidő 20 évét 5
évre módosítanák, de a jegyző asszony tájékoztatta, hogy az előírás legalább 15 év. De az
évenkénti újratárgyalás megnyugtató. A legfeljebb háromszori szemételszállítás szintén
kifogásolható, hiszen nem lehet kiszámítani, hogy mennyi szemét van, és mi van akkor, ha
négyre van szükség vagy ötre. Továbbá az önkormányzat támogathatja az egyház
pályázatokon való részvételét, esetleg támogatásáról biztosítja, és a támogatás formája majd
úgyis egy egyedi tárgyalás lesz. Ezekkel a módosításokkal kiegészítve el lett küldve a
püspökségnek, és a püspökség jóváhagyta. Tehát a Katolikus Egyházközség ezekkel a
módosításokkal ezt elfogadja, és természetesen köszönetét fejezi ki a mind tárgyi, mind
anyagi formában nyújtott támogatásért.
Kovács Gábor elmondja, hogy abszolút elfogadja, amiket Nátz Miklós mondott, de azt tudni
kell, hogy ebben volt egyfajta önvédelem is, mert 189 ezer forint körül van most egy
zöldhulladék elszállítás. Ha egyszerre szeretnék a két temető zöldhulladékát elszállíttatni, van,
hogy két autó jön ki. Ez elérheti az 1 millió forintot is egy évben. De most saját magának
mond ellent, mert ha ott egy kupac, azt akkor is el kell vinni.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy nyilván valamilyen szinten az önkormányzatnak a
költségekkel tervezni kell, ezért került bele eredetileg ez a kikötés.
Kovács Gábor elmondja, hogy ha terveznek, akkor valamilyen maximálást bele kell tenni.
De ha nem három, hanem négy szükséges, az nem lehet probléma. Megkéri képviselő-társait,
hogy ha valakinek van ezzel kapcsolatban észrevétele, akkor azt most tegye meg, hogy a
következő alkalommal tudjanak ebben érdemben dönteni.
Bujtás László magánemberként kérdezi Nátz Miklóstól, hogy miért van szükség a sírkövek
1,5 méteres magasságkorlátozására. Magánemberként úgy gondolja, hogy nem kellene,
rugalmasan kellene ezt kezelni.
Nátz Miklós elmondja, hogy a balesetveszélyesség miatt. De véleménye szerint, ha valakinek
ez nem fér bele az ízlésvilágába, és nem 1,5 méteres, hanem 2 méteres sírkövet szeretne, és
garantálja a műszaki megfelelőségét, biztos, hogy el lehet térni tőle.
Wandraschek Ferenc Antal kérdezi, hogy Nátz Miklós véleménye
Egyházközségnek a véleménye, hogy ilyen szabályt hoztak, hogy1,5 méter.
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Nátz Miklós elmondja, hogy a temetőrendeletet is szintén tárgyalta az Egyházközség és
közösen lett elfogadva.
Kovács Gábor megkéri Koháry Ferencet, hogy ha a presbitérium meghozta döntését, a
jegyző asszonyt írásos formában szíveskedjenek tájékoztatni.
6.) Megoldási lehetőségek keresése a Lébényi Sportegyesület Megyei I. osztályban
történő további részvételének biztosítására.
Kovács Gábor elmondja, hogy örül neki, hogy minden képviselő-társa jelen van, és köszönti
a sportegyesület két vezetőjét. Megpróbál egy rövid összefoglalót tartani erről. Ez egy több
körben tárgyalt téma. A sportegyesület vezetői beszámolókat készítettek, és a képviselőtestület kérdéseket tehetett fel nekik. Ezzel kapcsolatban döntéshelyzet van, a képviselőtestületnek döntenie kell arról, hogy lesz-e megyei I. osztályos focicsapat Lébényben, vagy
valamilyen más irányba mozdul el. Azért a testületen van a döntés, mert a vezetőség
beszámolói alapján, és ő is részletesen utánanézett ennek az ügynek, azt kell mondania, hogy
sajnos el kell fogadnia azt a felvetését a sportegyesületnek, hogy nem tudnak ilyen támogatási
hányad és költségszint mellett egyáltalán talpon maradni sem. Persze lehet mondani, hogy
miért pont a focit, mikor annyi civil szervezet van, de nagyon fontos rendezőelv az, hogy ez
az a rendszeresen megrendezésre kerülő rendezvény a településen, ahova 200-250 ember
mindig kilátogat. A vezetőség legutóbb részletesen elmondta, hogy sok minden változott az
utóbbi időben, gyakorlatilag a nulla felé közelít, ami a szponzori támogatásokkal elérhető. A
TAO támogatást sem lehet arra fordítani, amiben hiány van. Nem sok van már hátra a bajnoki
fordulóból, és úgy látja, hogy azért az kijelenthető, hogy a csapat bent marad az I. osztályban.
Viszont azt a véleményt hallotta, hogy amennyiben nem tud az önkormányzat azonnali
hatállyal segítő kezet nyújtani, akkor egy olyan helyzet állhat elő, hogy az új szezonra
Lébényben nem fog játékos maradni. A támogatási szerződés tartalmaz egy moratóriumot,
nevezetesen azt, hogy az elfogadott 4,3 millió forintos éves támogatás fele hívható le az első,
és a fele a második félévben. A legfontosabb javaslata ezzel kapcsolatban, hogy egy úgymond
infúziós bekötésként azért, hogy a felhalmozott hátralékoktól vagy ki nem fizetett, torlódott
számláktól megszabaduljon a sportegyesület, jelen helyzetben javasolja ennek a
moratóriumnak a feloldását, és 1 millió forint azonnali elérhetővé tételét. A megismert adatok
alapján kijelenthető, hogy legalább 3 milliós plusz éves támogatásra van szükség ahhoz, hogy
fenntartható legyen a megyei I. osztályos csapat. Javaslata az, hogy a következő szezon első
félévére vonatkozóan egy 1,5 millió forintos összegig valamiféle plusz költségvetést
fogadjanak el, és ezzel lehetővé válik a vezetőség számára, hogy az első féléves szezont végig
tudja futtatni. Mivel ilyen mértékű támogatástöbblet keletkezik, javasolná azt is rögzíteni,
hogy ne évente egyszer történjen a támogatási procedúrának az áttekintése, hanem ez
negyedéves ütemezésben történjen meg. Fontosnak tartja azt is, hogy mutasson fel az
egyesület egyfajta bevételnövelő funkciót. Fontos ennek a személyi feltétele is, hogy ne az
következzen be, hogy az önkormányzat eloltja a tüzet, és utána a vezetőség feláll és elmegy,
és az új vezetőségnek a feloldott második féléves pénznek már csak egy negyed része marad.
Megkérdezi képviselő-társait, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése,
észrevétele.
Nátz Miklós úgy gondolja, hogy elég sokat tárgyalták ezt, és egy közös vélemény, hogy
Lébény városának egy megyei szintű csapata kell, hogy legyen. Nem az a céljuk, hogy
ellehetetlenítsék a lébényi focit, ezért jutottak erre a döntésre, hogy szabadítanak fel pénzt,
illetve keresnek arra forrást, hogy támogatni tudják a működését, és ne az önkormányzaton
múljon, de ne is csak az önkormányzat legyen az egyedüli fenntartó.
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Kovács Gábor javasolja, hogy ha szavazásra kerül a sor és a testület hozzáállása nem
egyirányú, akkor legyen név szerinti szavazás, mert ez egy nagy súlyú ügy a település
életében, valamint mert olyat hallott vissza, hogy a polgármester az oka annak, hogy a
sportegyesület lehetetlen helyzetbe került, hiszen leállította a kifizetéseket. Ezt kategorikusan
visszautasítja, mert ez nem igaz. Átadja a szót a sportegyesület vezetőségi tagjainak.
Császár Béla elmondja, hogy ők is dolgoznak az ügyön. Azt a célt jelölték ki maguknak,
hogy mind lébényi, mind nem lébényi vállalkozókat bevonjanak a lébényi sport támogatásába.
Örömmel jelenti, hogy egy lébényi vállalkozó és egy lébényi magánszemély is átvállalja egyegy játékosra jutó költségeket, ami 500-600 ezer forinttal csökkenti éves szinten a kiadásukat.
Nem kívánják, hogy csak az önkormányzat tartsa el a sportegyesületet.
Kovács Gábor elmondja, hogy ez nagyszerű ötlet, mert pont az a rázós tétel kerül ki a
fizetendő költségek közül, ami nehézséget okoz a sportegyesületnek.
Mike József köszönetét fejezi ki a támogatásért. Elmondja, hogy még két forduló van hátra,
utána mindenképpen össze szeretnének hívni egy vezetőségi gyűlést, amelyen mindenkinek el
kell gondolkodni azon, hogy társadalmi munkában ki tud ugyanúgy hozzáállni, mint 4 évvel
ezelőtt. Utána összehívnak egy taggyűlést is még a bajnokság előtt. Ebben a másfél hónapban
szeretnék lerendezni a dolgokat, hogy újult erővel kezdhessék meg a 2014-2015-ös
bajnokságot. Természetesen mindent elkövetnek azért is, hogy még több forrás álljon
rendelkezésükre.
Kovács Gábor elmondja, hogy a bizottsági ülésen is elhangzott, hogy a fentieken túl a
közüzemi számlákat, tehát a víz, villanyszámlákat, az internet előfizetés díját és a buszok
sportegyesülettel kapcsolatos gázolaj költségeit is vállalja az önkormányzat.
Dr. Angyalics Attila kérdezi, hogy az előbb elhangzott összegek fedezik-e továbblépéshez
szükséges költségeket.
Mike József elmondja, hogy számításai szerint igen. Főleg annak fényében, hogy már az
előző testületi ülés óta is sikerült más támogatókat is találniuk.
Dr. Angyalics Attila úgy gondolja, hogy mindannyiuknak támogatniuk kell Lébény városnak
ezt a színfoltját, annál is inkább, mivel 200-300 embernek a heti vagy kétheti szórakozását
jelenti. Kevés olyan rendezvény van a településen, ahol ennyi embert meg lehet mozgatni.
Mert egy évben egyszer volt falunap, ami több milliós tételt jelentett, és egy alkalommal való
szórakozást jelentett a város lakosainak, ez viszont egész évben megmozgatja, szórakoztatja a
lakosságot. Úgy gondolja, hogy mentsék meg ezt a színfoltot Lébényben.
Kovács Gábor kérdezi, hogy a Császár Béla által említett támogatás hogy zajlik. Tehát a
támogató azt mondja, hogy az egyik focistát ő kinézte, és szeretné őt támogatni, vagy hogy
képzeljék ezt el.
Császár Béla elmondja, hogy így zajlik igen.
Mike József elmondja, hogy a támogató kiszemelte magának, megtetszett neki a játéka, és
támogatni szeretné.
Kovács Gábor elmondja, hogy szeretne csatlakozni ehhez a kezdeményezéshez. Viszont nem
ismeri annyira a focistákat, ezért majd kérné a tanácsukat. Ezt példaértékűnek találja, de
hangsúlyozza, hogy ezt nem, mint polgármester, nem mint képviselő, hanem mint Kovács
Gábor lébényi lakos szeretné megtenni. A sportegyesület ügyét a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság is tárgyalta, megkéri Wandraschek Ferenc Antalt, a bizottság elnökét, hogy
ismertesse a bizottság álláspontját.
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Wandraschek Ferenc Antal elmondja, hogy ez a bizottsági ülésnek komoly témája volt még
most is. Minden képviselő-társuk amellett tette le a voksát, hogy a focit támogatniuk kell, és
valamilyen megoldást találniuk kell, a bizottság elfogadásra javasolja.
Kovács Gábor megállapítja, hogy a testület megmentette az egyesületet, de felhívja a
vezetőség figyelmét, hogy ez a beavatkozás fél évre szól. További kérdés, észrevétel híján
szavazást rendel el. Kéri, hogy aki az általa elmondott támogatási csomagot elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
Nátz Miklós jelezte érintettségét, és a szavazástól tartózkodott.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
58/2014. (V.29.) határozata:
I. Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a korábban a Lébényi Sportegyesület (a továbbiakban:
egyesület) részére a civil keret felosztásából megítélt 4.300.000,- Ft-os
támogatási összegből kérelem alapján további 1 millió forintot
azonnal lehívhatóvá tesz.
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést ennek
megfelelően módosítsa, és valamint a támogatási összeg lehívását
követően a támogatás kiutalásáról gondoskodjon.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. június 30.
II. Kötelezettséget vállal, hogy az egyesület 2014/2015-ös idény őszi
szezonjában történő szerepését további 1,5 millió forint összeggel
támogatja és a támogatás összegét az önkormányzat többletbevételei
terhére biztosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. szeptember 30.
III. Vállalja továbbá, hogy a továbbiakban az önkormányzat nevére
átírásra kerülő közüzemi számlák alapján megfizeti a sportöltöző
elektromos áram és vízfogyasztását, az internet előfizetés díját,
valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő kisbuszok
sportegyesület működésével kapcsolatos gázolaj költségeit.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
IV. A támogatás nyújtásának feltételéül szabja, hogy az egyesület
megvizsgálja a saját bevételei növelésének lehetőségét és intézkedik a
saját bevétele növelése érdekében (a korábbi egyeztetéseken
elhangzottak szerint például tagdíj bevezetése, orvosi vizsgálatok
költségének áthárítása, további szponzorok bevonása, stb.), valamint a
továbbiakban negyedévente beszámol a tevékenységéről az
önkormányzatnak.
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7.) Pénzügyi és Gazdasági Bizottság beszámolója a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott feladatainak végrehajtásáról.
Előterjesztés ld. 2. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a Humán Bizottság mellett a másik legmunkásabb bizottság a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság. Nagyjából havonta tart üléseket, szinte mindegyik testületi
ülésen van olyan téma, amely az ő hatáskörükbe is tartozik. A bizottság elnöke Wandraschek
Ferenc Antal, aki ráadásul még a Humán Bizottságnak is tagja, így a bizottsági ülések özönén
vesz részt. A szervezeti és működési szabályzat értelmében ez a bizottság mindig komoly,
forinthoz keményen kötődő kérdésekkel foglalkozik. Átadja a szót Wandraschek Ferenc
Antalnak, a bizottság elnökének.
Wandraschek Ferenc Antal elmondja, hogy az írásban kiküldött anyaghoz tulajdonképpen
sok hozzáfűznivalója nincs. Viszont szeretné megköszönni a pénzügyi munkatársak eddig
elvégzett munkáját, és a képviselő-társainak a hozzáállását, hogy a bizottsági üléseken szinte
folyamatosan részt vesznek. Sokkal könnyebben tudnak így pénzügyi, gazdasági kérdésekben
dönteni.
Kovács Gábor megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele.
Kérdés, észrevétel híján szavazást rendel el. Kéri, hogy aki a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
2013. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
59/2014. (V. 29.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság 2013. évi munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.
8.) Lébény Város Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési beszámolójának, valamint a
2014. évi közbeszerzési tervének elfogadása.
Előterjesztés ld. 3. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Tóth Tünde jegyzőnek.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy tulajdonképpen formális dologról van szó, hiszen jelen
állapot szerint az elmúlt évben nem bonyolítottak le közbeszerzést, és előreláthatólag ebben
az évben sem lesz szüksége az önkormányzatnak ilyen eljárás lebonyolítására. Viszont a
vonatkozó jogszabály, a közbeszerzési törvény értelmében azoknak a szervezeteknek, akik
ajánlatkérők lehetnek, az éves beszerzéseikről összegzést kell készíteniük és megküldeniük a
Közbeszerzési Hatóságnak május 31-ig akkor is, ha nem volt közbeszerzés, de szerepelnek a
hatóság adatbázisában. Ezért lenne szükséges a 2013-as évről a nullás statisztikai összegzést
elfogadni, ami tehát a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem bonyolítottak le közbeszerzést. A
2014. évi közbeszerzési tervvel hasonló a helyzet. Nemrégiben kaptak egy állásfoglalást, ami
a tervre is kiterjeszti az összegzésre elmondottakat. Tehát ha nem terveznek közbeszerzést,
akkor is kötelességük a tervet elfogadni. Természetesen, ha időközben felmerül közbeszerzési
igény, akkor ezt a tervet bármikor lehet és kell is módosítani. Két határozati javaslat
elfogadására tesz javaslatot. Az egyik a statisztikai összegzés elfogadása, a másik pedig a
2014. évi közbeszerzési terv elfogadása, mindkettő nullás tartalommal.

14

Kovács Gábor megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele.
Kérdés, észrevétel híján szavazást rendel el. Kéri, hogy aki Lébény Város Önkormányzat
2013. évi éves statisztikai összegzését elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
60/2014. (V. 29.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi
közbeszerzésekről szóló statisztikai összegzést nullás tartalommal
elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert az éves statisztikai összegzés a
Közbeszerzési Hatóság részére történő elküldésére 2014. május 31-i
határidővel.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. május 31.
Kovács Gábor kéri, hogy aki Lébény Város Önkormányzat közbeszerzési tervét a 2014. évre
nullás tartalommal elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
61/2014. (V. 29.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
2014. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés szerint nullás
tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert az éves közbeszerzési
Közbeszerzési Hatóság részére történő megküldésére.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2014. május 31.
9.) Csatlakozási javaslat a Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ
Gyermekek Átmeneti Otthona szolgáltatáshoz.
Előterjesztés ld. 4. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Tóth Tünde jegyzőnek.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy a gyermekjóléti szolgálat helyi munkatársa jelezte az igényt,
miszerint célszerű lenne a képviselő-testületnek átgondolni korábbi döntését, és kérni a
csatlakozását a Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ Gyermekek
Átmeneti Otthona szolgáltatáshoz. A Központ vezetője egy megkeresést is küldött ezzel
kapcsolatban az önkormányzatnak, amelyet a képviselő urak is megkaphattak. A
csatlakozáshoz június 30-ig lehet az igényeket leadni, és a szolgáltatás jövő év január 1-től
lesz várhatóan elérhető. Azért lenne célszerű csatlakozni a Gyermekek Átmeneti Otthona
szolgáltatáshoz, mert ha esetleg egy gyermekkel kapcsolatban elhelyezési problémák
merülnének fel, például ha a szülő kórházba kerül és nincs hozzátartozó, aki tudna rá
vigyázni, akkor őt nem tudják befogadni az átmeneti otthonba Mosonmagyaróváron, és a
Gyámhivatal intézkedését kell kérni ahhoz, hogy a Területi Gyermekjóléti Szakszolgálat
úgynevezett befogadó otthonba vigye. Innét azonban már nem egyszerű kikerülni, hiszen a
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gyermek így bekerül a gyermekvédelmi szakellátásba. A Gyermekek Átmeneti Otthona
viszont a gyermekjóléti alapellátások része, és egy átmeneti segítséget nyújtana a felügyelet
nélkül maradó gyermek elhelyezéséhez. A szolgáltatás igénybevételével az önkormányzatnak
fizetési kötelezettsége nem keletkezik, hiszen itt a szülőnek kell fizetni a szolgáltatás után,
méghozzá az egy főre jutó jövedelem meghatározott hányadát. A Humán Bizottság is
tárgyalta ezt a kérdést legutóbbi ülésén, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Kovács Gábor elmondja, hogy erre szükség lehet, az önkormányzatnak költségbe nem kerül.
Úgy gondolja, hogy ezt mindenképpen támogathatják. Megkérdezi képviselő-társait, hogy
van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, észrevétel híján szavazást rendel el. Kéri, hogy
aki a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás által szervezett Gyermekek Átmeneti Otthona
szolgáltatáshoz való csatlakozással egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
62/2014. (V. 29.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás által szervezett Gyermekek
Átmeneti Otthona szolgáltatáshoz.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a Társulást értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. június 30.
10.) Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesülethez való csatlakozás.
Előterjesztés ld. 5. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy Lébény területén található a Quadrata, illetve itt komoly
római út ment keresztül. Van egy olyan uniós kezdeményezés, hogy az úgynevezett Limes
vonalat a világörökség részeként bemutathatóvá, látogathatóvá szeretnék tenni. Ehhez
Magyarország is csatlakozott. Ez a Limes vonal a Duna mentén húzódott, érintve így Lébényt
is. Győr-Moson-Sopron Megye Főépítésze kereste meg azzal kapcsolatban, hogy kifejezetten
javasolná, hogy Lébény csatlakozzon az egyesülethez, mert nagyon előrehaladott már a
folyamat, és hosszabb távon ez egy nagy attrakciós lehetőség lehetne majd Lébény számára.
50 ezer forint az éves díja ennek a tagságnak, ami azt jelenti, hogy közvetlen
becsatornázottság alakul ki Lébény és az egyesület között.
Bujtás László elmondja, hogy ezt úgy lehetne felfogni, mint egy befektetést, mert sok éven
belül nem látja ennek a megvalósulási lehetőségét.
Kiszeli Lajos elmondja, hogy gyors és látványos változásokat az egyesülethez való
csatlakozástól ő sem remél, de úgy gondolja, hogy ezt a lehetőséget nem szabad kihagyni,
hiszen mint ahogy az előterjesztés is utal rá, a római kori Limes felső-magyarországi
szakaszán tulajdonképpen Lébény területén fekszik az egyetlen bemutatható terület. Ha a
Quadrata helyén sikerülne egy régészeti parkot kialakítani, akkor ezzel a lehetőséggel élni
kell.
Dr. Angyalics Attila elmondja, hogy hozzá is közel áll a dolog, egy valami aggasztja.
Semmit nem tudnak erről a szövetségről, és sajnos az elmúlt évek tapasztalatai miatt azt kell,
hogy mondja, hogy egyre több pénzleszívó keresi meg az önkormányzatot, és nem látják az
alagút végét, hogy ebből mikor és mi lesz egyáltalán. Részletesebb információ kellene, hogy
tudják, hogy megfelelő szövetségbe lépnek-e be.
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Nátz Miklós elmondja, hogy neki is ez a véleménye. Ha belátható időn belül változást hozna
a csatlakozás, akkor nem kidobott pénz lenne. Úgy gondolja, hogy később nem lenne kizáró
ok a megvalósításra, ha most nem csatlakoznak. Elvi támogatást nyújthatna az önkormányzat,
de felesleges pénzkidobást véleménye szerint ne tegyen meg.
Kovács Gábor egyéb kérdés, észrevétel híján szavazást rendel el. Kéri, hogy aki a Magyar
Limes Szövetség Kulturális Egyesülethez való csatlakozással egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
63/2014. (V. 29.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja az
Önkormányzat csatlakozási szándékát a Magyar Limes Szövetség
Kulturális Egyesülethez.
Felhatalmazza a polgármestert a tagfelvételi kérelem aláírására és
benyújtására.
A Képviselő-testület a tagsággal járó tagdíj – jelenleg 50 000,- Ft/év –
fedezetét a város mindenkori költségvetésében biztosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: a döntés, tagfelvételi kérelem továbbítására – 15 nap
11.) OTP bankjegykiadó automata telepítése.
Előterjesztés ld. 6. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Tóth Tünde jegyzőnek.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy lakossági megkeresés érkezett azzal kapcsolatban, hogy
esetleg lehetne a település területére egy ilyen automatát kihelyezni. Ezt az igényt
továbbították a bank irányába, aki egy előzetes helyszíni bejárást tett a településen. Tóth
Róbert kollégája vezette őket körbe, és a bank munkatársa az Egészségház épületét javasolta
arra, hogy oda kihelyezhető lenne ez az automata. Azért érezték azt, hogy támogatniuk kell
ezt a kezdeményezést, mert a lakosság részéről egyre nagyobb az igény az ingyenes
készpénzfelvételre, amit a bankok többsége csak a saját ügyfeleik számára biztosít. Ehhez a
bankhoz a lakosság jelentős hányada tartozik. Az automatának lenne egy elektromos áram
fogyasztási díja, amit a bank vállalt. A hely kialakításával kapcsolatban lennének kisebb
munkák, egyébként a telepítés és üzemelés költségeit a bank viselné. Az Egészségház Fő út
felőli homlokzatára kerülne az automata a Coop bolt felőli sarokba, erre a célra 1 m2
nagyságú területet bocsátanának a bank rendelkezésére. Szakértői becslések szerint az
áramfogyasztás 8-10 ezer forintos havi költséget jelentene, amit a bank bérleti díj formájában
megtérítene.
Kovács Gábor arra a részre szeretne hangsúlyt tenni, hogy egyre fontosabb tényező az, hogy
ingyenesen lehessen havi két alkalommal pénzhez jutnia a lakosságnak, és nagyon sokaknak
az OTP-nél van számlája. Az Egészségház jelzett sarka nem a rendelőhöz tartozik, hanem a
védőnői blokkhoz, és abban a sarokban nincs semmi, amit zavarna. Ezek miatt javasolja, hogy
a testület tegye lehetővé, hogy ez a bank is tudjon Lébényben automatát működtetni.
Megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele.
Dr. Angyalics Attila kérdezi, hogy az OTP ügyfelek részére idegen automatából pénzkötelese a pénzfelvétel.
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Kovács Gábor elmondja, hogy igen.
Dr. Angyalics Attila kérdezi, hogy a lakossági megkeresés szóban vagy írásban érkezett-e az
önkormányzat felé.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy szóban.
Dr. Angyalics Attila elmondja, hogy ő azt gondolta, hogy az OTP részéről történt a
megkeresés.
Kovács Gábor elmondja, hogy nem az OTP részéről történt a megkeresés.
Bujtás László kérdezi, hogy ha emelkedik az áramköltség, akkor magasabb bérleti díjat kell-e
majd fizetniük.
Kovács Gábor elmondja, hogy igen, most átlagosan ennyit számoltak ki, és ha ettől lényeges
eltérés van, a felek ezt a díjat újratárgyalják.
Nátz Miklós elmondja, hogy ő más tájékoztatást kapott. Véleménye szerint ezt jobban körül
kellene járni, meg kellene kérdezni a pénzintézeteket, hogy számolnak-e fel különdíjat vagy
sem, mert úgy tudja, hogy kétszer 150 ezer forintig bárhol használható a bankkártya. Nincs
ellene, hogy legyen automata, az viszont nem tetszik neki, hogy a legutóbbi ülésen kaptak
erről egy kis tájékoztatást, és meg se lettek kérdezve, hogy ők mit képzenek el, mit tartanának
jónak. Ez van, vagy semmi alapon dönthetnek, hogy az orvosi rendelő épületében
helyezzenek most el egy automatát. Van más önkormányzati épület, illetve vannak más
épületek is, ahol lehet, hogy szerencsésebb lenne, mivel szabad bejárást kell biztosítani, és
véleménye szerint nem az orvosi rendelőben lenne a helye. Pont az ilyen kis automatákat volt
nagy divat kivontatni teherautókkal, és ez is egy kis automata, és sarkon van, nagyon szépen
megközelíthető. Ilyen biztonsági kockázatot is lát benne a helyszín miatt. A kialakítás
költségei miatt az önkormányzatnak pénzbe kerül, és bérleti díjat meg annyit óhajt fizetni a
pénzintézet, amennyi áramot elhasznál. Jobb alkut is ki lehetne eszközölni, illetve több
helyszínt is meg kellene vizsgálni.
Kovács Gábor elmondja, hogy az OTP szakembere Tóth Róbert kollegájával a lehetséges
önkormányzati tulajdonú helyszíneket megnézte, és erre esett a választás, mert ez minden
szempontból megfelel. Azt, hogy ilyen nyitott, nyilvános helyen van, ő pont előnynek
határozta meg. Nagyon sokan készpénzt használnak, és csak ebben akartak segíteni, de nem
minden áron.
Wandraschek Ferenc Antal kérdezi, hogy ez nem egy konkurenciája lenne-e a
takarékszövetkezetnek. Ugyanis a takarékszövetkezet szponzorálja a kézilabdásokat, a lébényi
újságot. A százalékos költségek, amik felmerülnek egy készpénzfelvételkor, nem a
takarékszövetkezet munkáját, munkaerejét erősítené, hanem egy országos hálózatú,
többszörös milliomosok zsebét tömné. Ő ezt nem támogatja.
Kovács Gábor további hozzászólás, kérdés híján szavazást rendel el. Kéri, hogy aki az
előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen és 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
64/2014. (V. 29.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy az
OTP Bank Nyrt. előterjesztés szerint bankjegykiadó automatát
helyezzen ki az Egészségház (Lébény, Iskola utca 42.) épületébe.
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Az előterjesztés szerint vállalja az ATM helyének kialakításával
kapcsolatos feladatokat.
Az automata által elfoglalt terület használatáért fizetendő bérleti díjat
10 000 Ft/hó összegben határozza meg azzal, hogy a díjat az
elektromos áram díjának növekedése esetén felül kell vizsgálni.
Felhatalmazza a polgármestert az erről szóló megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. június 30.
12.) Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előterjesztés ld. 7. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatokat a képviselők megkapták. Az
utolsó ülés óta történt eseményeket az alábbiak szerint foglalja össze:
 Legutóbb április 30-án volt testületi ülés, azt követte egy 4 napos ünnep.
 Az ünnep utáni kedden Kapuváron vett részt egy nagyon szép rendezvényen. A
hivatásos tűzoltóságnak volt egy megyei ünnepsége, amelyen egy lébényi tűzoltó is
elismerésben részesült.
 Azon a héten csütörtökön a LEADER Egyesületnél volt ülés Kimlén. Már folyik a
következő ciklus előkészítése, és ezzel kapcsolatban volt több különböző egyeztetés.
 Ezen a napon az Örökségvédelmi Hivatalban is volt, ezt nem szeretné mindig
emlegetni, innentől kezdve szinte mindennap volt az Örökségvédelmi Hivatalban,
próbálva előkészíteni a pályázati anyagok szükséges háttértanulmányait és
engedélyeztetéseit.
 9-én egy szakértő volt náluk, aki a Pálos rendház falazatának a nedvességét mintázta
meg, és adott róla szakértői véleményt.
 A következő héten a Vidanettel folytattak tárgyalást a kamerarendszer kialakításával
kapcsolatban.
 Kedden egy építészcsapat jött, akik a tetőzet statikai és fa szakértői véleményét
készítették el.
 A Pannon Víztől is jártak itt szakemberek. Ezeken a napokon volt egy özönvíz szerű
eső, azon a hétvégén saját mérése szerint csak vasárnap 30 mm eső esett Lébényben,
ami sokhelyütt problémát jelentett. Főleg a hunyadi utcai szakaszon sok lakásban nem
működött a lefolyó vagy visszafele működött. Az önkormányzat megkeresésére a
Pannon Víz majd ellenőrzéseket fog folytatni a város több részén, mert felmerül az a
gyanú, hogy több helyen nem csak a lakossági szennyvíz folyik be a központi
rendszerbe.
 Szerdán a Kisalföld járt itt, és ők is tudósítottak a Pálos rendház ügyéről.
 15-én a hivatásos tűzoltó őrsnél tett látogatást a megyei katasztrófavédelmi igazgató,
Sallai ezredes úr. Megállapodtak, hogy közösen indítványozzák az Állami
Közútkezelőnél, hogy a kivonulási útjaikat legalább próbálják meg rendbe tenni, de
legelőször is a tűzoltóságnál lévő hidat megszélesíteni.
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 21-én lezajlott a 25-i EP választás eskütétele. Ehelyütt is szeretné megköszönni
valamennyi, a választásban közreműködő segítőnek a munkáját, nagyon sikeresen és
jól dolgoztak. 10 óra körül az eredmények már leadásra kerültek, sajnos ennek egyik
oka, hogy 26%-os volt a részvételi arány, ami lényegesen kevesebb papírmunkát is
jelentett.
 Ezen a napon egy komoly Humán Bizottsági ülés is volt, amelyen a sporttal
foglalatoskodtak.
 22-én Budapesten volt egy önkormányzati konferencián.
 25-én minden probléma nélkül lezajlott a szavazás.
 27-én Rábaszentmihályon volt. Ez a település az, amely különböző pályázati
forrásokkal megvalósított önkormányzati kertet, és most már tojó tyúkokat is tartanak.
Rendszeresen járnak piacra a termékeiket árulni, és lassan már egy márkanév kezd
kialakulni. Jelenleg 15-en dolgoznak ebben az önkormányzati gazdaságban.
 Ezen a délutánon ismét Kimlére ment a LEADER Egyesület következő egyeztetésére.
 A mai napon fél 5-kor kezdte meg ülését a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság.
13.) Egyéb döntést igénylő ügyek
Kovács Gábor a Pálos rendház pályázatával kapcsolatban elmondja, hogy nem gondolta
volna, hogy ez ennyire bonyolult, vagy inkább túlbonyolított ügy lesz. Azzal, hogy ez egy
védett épület, hihetetlen előírástömegnek kell megfelelniük. Ennek az eredménye az lett, hogy
a norvég pályázatra nem tudtak beadni pályázatot. Mivel eleve nagyon rövid határidők voltak,
az volt a stratégia, hogy úgy építik fel, hogy ne kelljen engedélyes építési terveket prezentálni
a benyújtásra, csak később. Az Örökségvédelmi Hivatal azonban csak meglévő, érvényes
engedélyes tervek birtokában ad bármilyen további engedélyt. Ebben az időszakban jöttek
azok a nem túl kedvező hírek a norvég alapról, hogy egyelőre be van fagyasztva. Sikerült
megtudni, hogy körülbelül ennek a háznak az engedélyes tervei 6 millió forintba kerülnek.
Lesz ennek a norvég pályázatnak egy későbbi időben is beadási lehetősége. Elkészült a
falnedvesség, a belső festés restaurátoros feltárása, illetve készült egy művészettörténeti
tanulmány is. Ezekkel lesz egy olyan iratuk, amellyel lehetőségük lesz arra, hogy a
későbbiekben ezt a munkát folytassák.
A Közösségi Háznál újabb utcai bútorelemeket alakítottak ki teljes egészében saját
kivitelezésben. A központban, a Coop bolttal szemben lévő virágos parkban a Pannon Víztől
ajándékba kapott ivó kutat elkészítették a kollégái, és a Pannon Víz-es szakemberek be is
kötötték.
A május 1-i hétvégén hatalmas szélvihar volt, és a sportpályánál kidőlt egy kőrisfa.
Szerencsére senkinek semmi kára nem keletkezett, senki nem sérült meg. Az egyik fa 4-5
méteres magasságban korábbi rovarkár miatt egy 80 centis hosszúságban szivacsos állományú
lett, és a nagy szélvihar kidöntötte. Azóta igyekeznek azt a részt elkeríteni, ha rendezvény
van, és majd a másik két fát is ki kell dönteni, ha a focistáknak letelik a szezonja. Megkérdezi
képviselő-társait, hogy van-e valakinek kiegészítése, észrevétele.
Wandraschek Ferenc Antal elmondja, hogy az önkormányzati utaknál, amik a határban
mennek, most, amikor jobban felázik a talaj, de nem sáros, most kellene meghúzni gréderrel.
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Kovács Gábor elmondja, hogy már két körben voltak kint gréderezni. Azt szeretné kérni,
hogy ha Wandraschek Ferenc Antal tud olyan utat, amelynek gréderezése különösen indokolt,
akkor azt közvetlenül Gyurós Péteréknek jelezze.
Wandraschek Ferenc Antal elmondja, hogy az autópálya mezőgazdasági felüljáróit rendbe
kellene tenni. Úgy tudja, hogy ez az önkormányzat feladata.
Kovács Gábor elmondja, hogy ennek a hovatartozását a jegyző asszony megnézi, és
amennyiben az önkormányzathoz tartozik, akkor ebben intézkedés szükséges. Ha pedig nem
az önkormányzaté az ügy, akkor pedig a felszólításáról gondoskodnak.
Nátz Miklós a közkutakkal kapcsolatban elmondja, hogy amelyik már nem lesz újraélesztve,
az ne árválkodjon ott használatlanul, mert nem egy szép látvány, és bizony be is csapja a
turistákat, akik vizet keresnek. Ezt valahogyan rendezni kellene.
Kovács Gábor elmondja, hogy ez folyamatban van. Tóth Róbert kollégájának kiadta, hogy
készítsen egy leltárt a közkutak kapcsán, és ezt a Pannon Víztől is be fogják kérni. Az év
végéig ezt úgyis rendbe kell tenni. Legkésőbb az őszi testületi ülésre le kell tenni egy olyan
javaslatot, hogy melyik marad, melyik nem. Mert amelyik marad, azt mérősíteni kell. Itt majd
bejön a Humán Bizottságnak egyfajta állásfoglalása, mert az ivóvízhez való jutás biztosítása
alapvető önkormányzati feladat, tehát ilyenre is figyelemmel kell lenni.
Nátz Miklós az önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatban elmondja, hogy kérték, hogy a
programot erre az ülésre hozza el az illetékes személy. Ezt nem tette meg, reméli, hogy
pótolja mihamarabb, hogy lássák, hogy mi a tervezet. Az lenne a kérése, hogy ha nincs, aki
beszédet mondjon, legalább kérdezzék meg a testület tagjait, hogy vállalja-e valaki, mert az
sem jó, hogy csak fel van olvasva egy levél.
Kovács Gábor elmondja, hogy ez azért nem így volt, mert volt egy külsős, ráadásul a
témával foglalkozó személy, aki a beszéd nap reggelén lemondta a szereplést. Annyit tudtak
tenni, hogy a beszédét átküldte, és a Dani korrektül levezette ezt.
Nátz Miklós elmondja, hogy nem csak konkrétan erre a rendezvényre értette, hanem a
korábbiakra is.
Kovács Gábor elmondja, hogy az a tapasztalata, hogy többször próbálta képviselő-társait
felkérni, és általában elutasítást kapott, aztán erről az erőlködésről le is szokott. Eddig is
igyekezett, hogy minden ciklusban mindenki meg tudjon szólalni, de akkor ezentúl meg
fogják kérdezni a képviselőket.
Wandraschek Ferenc Antal az utakra visszatérve elmondja, hogy a Fő út elején a
portalanítással kapcsolatban valamit el kellene követni. A másik, hogy a civil szervezetek a
honlapon közzétehetnek, jó, ha ez a televízióban elhangzik.
Kovács Gábor elmondja, hogy a civil szervezeteknek van egy bizonyos közzétételi
kötelezettsége. Amely szervezetnek ilyen segítségre van szüksége, természetesen
térítésmentesen állnak rendelkezésre akár a honlappal, akár az újsággal.
Kiszeli Lajos elmondja, hogy örömmel látta a piactéren az elültetett, fiatal fákat. Kérdezi,
hogy hol tartanak a munkálatok a Pesti Srác szobor újraöntésével kapcsolatban.
Nátz Miklós elmondja, hogy még elméleti szinten van. Az anyagbeszerzés folyamatban van.
Van egy olyan kérdés, mert próbaöntéseket kell majd végezni, hogy sajnos elég sok anyagot
igényel a sablon, és még fajsúlyvizsgálatot kell végezni. Minden anyagot kilóra adnak,
viszont nem jelölik meg a fajsúlyát, ők pedig térfogati számokkal rendelkeznek. Ettől
függetlenül meg lesz határidőre bőven.
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Dr. Angyalics Attila elmondja, hogy az elmúlt időszakban a Március 15. Szövetkezet
közgyűlésén vett részt a Művelődési Házban. Javasolta már az IKSZT névváltoztatását, sajnos
reakció még nem volt rá. A padlója nagyon rossz állapotban van, kérdezi, hogy az elkészítője
tartozik-e felelősséggel, tehát a későbbiekben megjavítja-e. Az ülésen elhangzott, hogy a
Szövetkezet 3,1 millió forintot fizet évente iparűzési adóként az önkormányzat fele. Talán 3
évvel ezelőtt javasolta, hogy az önkormányzat költsön többet az utakra. Tudja, hogy költenek
rájuk meg karbantartják őket, de arra gondolt, hogy egy tartósabb útjavítással kevesebb
karbantartást igényelnének. Még egy dolgot szeretne megemlíteni. Kapnak az üléseken
ásványvizet, ami nagyon jó gesztus az önkormányzat részéről, de úgy látja, hogy olasz
ásványvíz. Javaslata lenne, hogy ne egy olasz céget támogasson hosszú távon az
önkormányzat. Itt a közelükben a Szigetközi Friss Víz, amit Feketeerdőn nyernek és
palackoznak, támogassák a helybélit.
Kovács Gábor megköszöni a képviselők aktív munkáját. Egyéb napirend és hozzászólás
híján az ülést 21:30 órakor bezárta.
K.m.f.

Kovács Gábor
polgármester

dr. Tóth Tünde
jegyző

dr. Angyalics Attila
jegyzőkönyv hitelesítő

Sárvári István
jegyzőkönyv hitelesítő

22

