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1. Polgármester tájékoztatója az elmúlt év eseményeiről
Kovács Gábor köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, illetve a televízió nézőit.
Elmondja, hogy a mai nap napirendje kicsit eltér az átlagostól, mert napirend előtt szerepel a
közmeghallgatás, amelynek megtartása évente törvényi kötelezettség. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképesen jelen van. A közmeghallgatást megnyitja. Próbál egy
rövid ismertetést adni az elmúlt időszakról, de mivel ez az utolsó testületi ülés, úgy tartja
helyesnek, ha pár szóban beszél erről a ciklusról, és részletesebben az elmúlt évről. Segítségül
a Lébény újságot hívta, abban jelölt be néhány eseményt, amit szeretne feleleveníteni. A
2011-es évben nyár elején elkészült egy 8 állásos parkoló a trianoni emlékmű és az iskola
épülete között, köszönhetően az önkormányzat és az evangélikus egyházközség közötti
együttműködésnek. Augusztusban több mint 16 millió forintos összegben végeztek
útfelújításokat, és ekkor készült el a Kormos utcai játszótér is. 2012-ben egy újfajta szociális
segítségként 50 erdei köbméter keményfát osztottak ki, ezzel próbáltak segíteni a
rászorulókon. Ez egy nagyszerű országos kezdeményezés volt, amely során nem pénzt, hanem
tűzifát adtak. Az óvoda kapott egy kis faházat az udvarra, megtörtént a régi múzeum épület
bontása, és a helyén előkészítették az új játszótér helyszínét. A Kormos utcai játszótéren ivó
kutat alakítottak ki, a Templom tér közötti sétáló út is kialakításra került, és az Iskola utcában
az új játszótér is ekkor készült el. Az óvoda főbejárat felőli csoportja kapott egy előtetőt.
Ebben az évben a CBA melletti járdánál korlátot alakítottak ki a biztonságosabb közlekedés
érdekében, az óvoda területén sok-sok fát és bokrot ültettek, hogy még szebb legyen.
Napkollektor került fel a kisiskola tetejére, amely egy sikeres KEOP pályázat eredménye volt.
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Augusztusban adták át a nagyiskola melletti játszóteret. A nyár során gazdagodott az akkor
még község egy új busszal. A 2013-as év egy nagyon húzós év volt az önkormányzat
életében. Ekkor volt a kormányzat részéről a legsúlyosabb horderejű, az önkormányzatok
átalakítását véghezvivő döntéssorozat, és ez sok bizonytalanságot, előre nem látható
jövőképet vetített, de így visszagondolva már azt kell, hogy mondja, hogy nem jöttek ki
rosszul ebből, mert sikeres az önkormányzat gazdálkodása azóta is. 2013. július 15-én várossá
nyilvánította Lébényt a köztársasági elnök úr. Ezen az őszön készült el és adták át közösen a
tűzoltósággal a lébényi katasztrófavédelmi őrs új bázisát. Korszerűsítették az önkormányzati
telephely nyílászáróit, épületeit, traktorait, új gépeket vettek, hogy még jobban tudják ápolni a
környezetet. Az óvodában a maradék, még előtetővel nem rendelkező erkély is megkapta a
tetőt, így már mind a hat fedett lett. A nagyiskola emeleti részén új osztálytermet alakítottak
ki, és minden régi burkolatú tanterem és folyosó egy új, korszerű borítást kapott. Az udvar
területén kerékpártároló rendszereket alakítottak ki. 2013 nyarán ötször kellett szúnyogot
irtani, és újra megpróbálkoztak kampányszerűen a vadgesztenyefák megmentésével is. 2013ban közel 25 millió forintot költöttek az önkormányzati utakra. A belvíz csatornarendszer
ápolásával is sokat foglalkoztak a tavalyi évben. Felépítettek egy buszmegállót a Fő út és a
Gábor Áron utca találkozásánál. Megújulhatott az I. világháborús emlékmű, és ehelyütt is
szeretné megköszönni a lakosságnak és a lébényi civil szervezeteknek a támogatását ebben,
mert nagyon jelentős részt nekik köszönhetnek. Tavasszal hivatalosan is átadhatták a felújított
közösségi házat. 2013-ban ötödik alkalommal érkeztek Lébénybe Budapestről a Szent Jakab
út zarándokai. Ebben az évben a testület döntése értelmében megvásárlásra került mintegy 7,5
millió forintos összegért a Pálos rendház, hogy megmentsék a további enyészettől. A helyi
kábeltelevíziós rendszer teljes átépítésre került, és a biztonsági közterületi kamerarendszer
kiépítésére beadott pályázatuk elbírálása megtörtént, és nyertek mintegy 4 millió forintot.
Ennek az élesítése is lassan soron van már. A művelődési klub homlokzatának rendbetétele
elkezdődött, és 2014-ben került befejezésre. Szeretne felolvasni egy szakaszt, amit még 2013ban írt, de most még aktuálisabb, és ezzel be is fejezné a régmúltba való visszatekintést.
,,Kedves Lébényiek! Amikor e sorokat olvassák, nagyon közel a karácsony és az újesztendő is
kopogtat. Ideje átgondolni a 2013-ban történt egyéni és közös dolgainkat. Ideje elcsendesedni,
majd felkészülni 2014-re. Szerintem zajos évnek nézünk elébe. Kívánom, hogy jól szolgáljon
az egészségük, hogy elég bölcsek és ügyesek tudjanak lenni ahhoz, hogy jövőre a lármából
kihallják a tiszta és őszinte hangokat.” Véleménye szerint ez most mindennél aktuálisabb, és
ezzel szeretné a régi dolgok említését befejezni, és egy picit tételesebben felsorolni az idei
évben eddig történteket. Az önkormányzat műhelyén ajtócserét, ablakcseréket és tetőjavítást
hajtottak végre saját kivitelezésben. A közösségi háznál a padlástér elválasztó rész és egy
raktárépület került kialakításra, valamint teljesen korszerűsítésre és modern eszközökkel való
felszerelésre került sor a konyhában. Térburkolatot, virágtartókat építettek, és a hátsó részen
egy kútfúrást is elvégeztettek, hogy majd azt a nagy zöld területet zölden tudják tartani. A
Pálos rendházzal kapcsolatban elmondja, hogy saját erővel elkészültek a nyílászárók részleges
felújításai. Az udvarban, a tetőn, a padláson óriási mennyiségű szemetet takarítottak össze,
majd elkezdődött, részben a megnyert pályázati összegből a tetőzet felújítása. Hosszú-hosszú
huzavona után az Örökségvédelmi Hivatal minden szükséges engedélyt megadott. A Kormos
utcai játszótéren felújították a kerítést, mert célszerűbb volt betonba tenni és nem a földbe,
mint eredendően volt. A művelődési klubon ajtó, ablak cseréket valósítottak meg, és az ott
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bérelt irodának is megtörtént a minimumszintű, részleges felújítása. Aszfaltozást végeztek a
Kossuth utca még hiányzó részén, a Vörösmarty utcát is befejezték, a Liget utca is egy újabb
résszel hosszabbodott, az Ifjúság utca teljes hosszában megújult. Járdafelújítást végeztek
betonnal az Ifjúság utcában, a Fő úton, a Gábor Áron utcában, a Kun utcában és a Bem
utcában, valamint az Iskola úton, aszfalttal pedig a Fő út mentén, három helyen és a Liget
utcában egy kisebb részen. Murvázásra került sor a Széles úton és az aszfaltos utak széleit is
újra lemurvázták. A pálya területén az öltözőépületen komplett tetőcserét hajtottak végre, és a
szükségessé vált veszélyes fák kivágását is önerőből megoldották. Az iskola területén egy
sakkozó helyet hoztak létre aszfalttal, irodákat alakítottak ki, és megtörtént a nagyiskola
szolgálati lakás részén a fűtés és vízszerelés. A tornaterem világítása teljes egészében
lecserélésre került. Az óvodában idén került sor az utolsó terasztető pótlására, most pedig egy
új játszóeszköz kialakítása zajlik az utca felőli oldalon. A képviselő-testület felhatalmazása
alapján az önkormányzat fenntartó csapata egy használt, de újszerű állapotban lévő MTZ
traktort vásárolhatott, ezzel rengeteget segítettek az ő munkájukon. A katasztrófavédelmi őrs
állományában lévő dolgozók és az önkormányzat dolgozói közösen jócskán megszélesítették
az őrs előtti veszélyesen szűk hidat, így a vonulásuk lényegesen biztonságosabbá vált. A
testület korábban is nagyon komolyan vette a közbiztonság kérdését, és úgy határoztak, hogy
a kamerapályázat eredményeképpen a település bejövő útjait mindenütt bekamerázzák,
rendszámfelismerő rendszerrel, éjjellátó kamerával. Azt gondolja, hogy ezzel egy nagyon
nagy lépést fognak tenni. Szintén a testületnek köszönhető, és ehelyütt is szeretné
megköszönni a katolikus egyházközségnek is az együttműködését, hogy fel tudták újítani a
Poppr család síremlékét. Nagyon szépre sikerült a felújítás, aminek a költségét az
önkormányzat állta. Megkérdezi a lakosság jelenlévő képviselőit, hogy van-e valakinek
kérdése, véleménye.
2. Lakossági hozzászólások, kérdések, vélemények.
Wesztergom Viktorné elmondja, hogy a Nyugdíjas Egyesület 113 tagja nevében, akik jövőre
ünneplik megalakulásuk 20. évfordulóját, szeretné megköszönni azt a segítséget, támogatást,
amit az évek folyamán kaptak, a szép, tiszta, rendezett közösségi házat. Köszöni szépen a
képviselő uraknak, hogy segítették őket, hiszen majdnem mindegyikőjük az évek során
felajánlotta nekik a kis forintját. Ugyancsak nagyon jól esett nekik, hogy pályázati pénzből
egy picit előre tudtak lépni. Nagyon szépen köszöni jegyző asszonynak azt, hogy munkatársai
olyan kiválóan segítették munkáját, bármivel fordulhatott hozzájuk, szívesen segítettek. Az
egyesületi tagok azért nem lustálkodtak, mert sok társadalmi munkát végeztek majdnem 20 év
alatt, színvonalas kultúrcsoportjuk van, nemcsak Lébényben lépnek fel, hanem a környék
településein is színvonalas műsort tudnak adni. Mindnyájuknak jó egészséget, szépet és jót
kíván.
Kovács Gábor köszöni szépen. Elmondja, hogy igazán jól esett neki, mert dicséretet ritkán
kapnak, az ellenkezőjét többször.
Mike József elmondja, hogy amit az előtte szóló elmondott, nagyjából ugyanazt tudná
elmondani, hogy nagyon szépen köszöni azt, amit a Lébényi Sportegyesületért az elmúlt négy
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évben tett a képviselő-testület egész apparátusa, nem mellékesen az önkormányzati dolgozók,
akik nélkül az, ami főleg az elmúlt évben történt, nem jöhetett volna létre. Jó egészséget, és
további jó együttműködést kíván az egész testületnek.
Kovács Gábor egyéb észrevétel, hozzászólás híján az ülés közmeghallgatás részét lezárja,
áttér a testületi ülés napirendi pontjainak tárgyalására.

K.m.f.
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