Jegyzőkönyv
Készült: Lébény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22-én, a
városházán tartott alakuló üléséről.
Jelen vannak:
Kovács Gábor polgármester
Dr. Angyalics Attila képviselő
Bujtás László képviselő
Császár Béla képviselő
Németh Zoltán képviselő
Sárvári István képviselő
Wandraschek Ferenc Antal képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz:
Dr. Tóth Tünde jegyző
Meghívottak:
Tóth László HVB elnökhelyettes
Kókai Eszter HVB tag
Horváth Sándorné óvodavezető
Dr. Kiszelka Judit háziorvos
Dr. Sragner Mária fogorvos
Dr. Porpáczy Krisztina háziorvos
Dr. Csákány Adalbert
Császár Sándorné
Unger Edit
Rum János
Unger Sándorné
Kovács Gábor köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait és a televíziónézőket.
Elmondja, hogy az önkormányzati törvény néhány napja hatályba lépett újabb szabályai
szerint az alakuló ülést a polgármester hívja össze és vezeti. Talán meglepő, hiszen nem így
szokás ez választáskor, de mostantól ez így kell, hogy legyen. Ezért az ünnepi, alakuló ülést
megnyitja. Kéri, hogy az ünnepségüket a himnusz közös eléneklésével kezdjék el.
1.) A helyi választási bizottság (HVB) tájékoztatója a választásról.
Előadó: Tóth László, a HVB elnökhelyettese
Kovács Gábor felkéri a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesét, Tóth Lászlót, hogy az
elnök asszony akadályoztatása miatt ő tartsa meg a 2014. évi választásokról szóló
tájékoztatóját.
Tóth László elmondja, hogy 2014. október 12-én ismét lehetőség nyílt arra, hogy az
állampolgárok megválasszák településük vezetőit, a polgármestert és az önkormányzati
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képviselőket. Lébényben a 2645 választásra jogosult közül 1437-en éltek választójogukkal,
amely 54,33 %-os részvételi arányt jelentett. A választópolgárok 10 képviselő és két
polgármesterjelölt közül választhatták ki azt a hat képviselőt és polgármestert, akik a
következő ciklusban a település képviselő-testületét alkotják. Lébény lakossága 798
szavazattal, szavazatuk 56,04 %-ával Kovács Gábort választotta meg a város
polgármesterévé. A megválasztott képviselők a rájuk leadott voksok száma szerinti
sorrendben a következők: Sárvári István 925 szavazattal, Bujtás László 795 szavazattal,
Császár Béla 772 szavazattal, dr. Angyalics Attila 687 szavazattal, Wandraschek Ferenc Antal
628 szavazattal és Németh Zoltán 458 szavazattal. A Helyi Választási Bizottság nevében
gratulál a megválasztott polgármesternek és a képviselőknek. Szeretné a megválasztott
polgármesternek átadni a Város Kulcsát. Gratulációját fejezi ki és jó munkát kíván.
Tóth László átadja Kovács Gábor polgármesternek a Város Kulcsát.
Tóth László elmondja, hogy Lébényben második alkalommal került sor a német nemzetiségi
önkormányzati választásra. Ezen a választáson a települési német nemzetiségi önkormányzat
3 fős testületét választhatták meg a szavazásra jogosultak. A nemzetiségi választáson három
jelölt indult, rájuk a nemzetiségi névjegyzéken szereplő 31 választópolgár adhatta le voksát.
Közülük 27-en éltek ezzel a lehetőséggel, amely 87,09 %-os részvételi arányt jelentett. A
megválasztott nemzetiségi képviselők a rájuk leadott voksok száma szerinti sorrendben a
következők: Kovácsné Unger Márta és Horváth Tibor 24 szavazattal, és Porcsalmy Klára 22
szavazattal. Mind a három képviselő a Német Önkormányzatok Győr-Moson-Sopron Megyei
Egyesületének jelöltjeként indult a választáson. A Helyi Választási Bizottság nevében gratulál
a megválasztott képviselőknek. Az alakuló ülés alkalmával szeretne köszönetet mondani
mindazoknak, akik közreműködtek a választások zökkenőmentes lebonyolításában. Ők név
szerint a következők. A helyi választási iroda vezetője dr. Tóth Tünde, és tagjai: Matsek
Istvánné, Merkó Éva, dr. Balaskó Aliz, Hackné Prémus Irén, Tóth Róbert. Szavazóköri
jegyzőkönyvvezetők: Jagadics Józsefné, Gál Lászlóné, Limpné Pék Angéla és Belecz Zsófia.
A Szavazatszámláló Bizottságok tagjai: Az 1. számú szavazókörben: Szüts Erzsébet elnök,
Steininger Adél Katalin elnökhelyettes, Stinner Viktória tag, Sánta György delegált tag,
Ferenczy Csaba delegált tag, Kovács Zoltánné delegált tag és Kósa Roland delegált tag. A 2.
számú szavazókörben: Eőri Józsefné elnök, Kókai Judit elnökhelyettes, Kovácsné
Wandraschek Katalin tag, Prémus Péterné delegált tag, Dékán Péter delegált tag, Kollár
József delegált tag és Móricz Dániel delegált tag. A 3. számú szavazókörben: Sipos László
Tiborné elnök, Némethné Ruzsa Krisztina elnökhelyettes, Virág Imréné tag, Limp Ottó
delegált tag, Kaszás József delegált tag és Fehérvári Szabolcs László delegált tag. A
Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjai: Ferenczi Lászlóné elnök, Stinnerné Kocsis
Anna elnökhelyettes, Schmitzhofer Rita tag, Varga Richard Istvánné tag és Pék Bernadett tag.
Köszönetét fejezi ki a helyi választási bizottságban közreműködő munkatársainak is, Domsits
Mihályné elnöknek és Kókai Eszter tagnak. Köszöni mindnyájuk lelkiismeretes, pontos és
kifogástalan munkáját, mellyel hozzájárultak ahhoz, hogy a választás rendben lezajlódhatott.
A Helyi Választási Bizottság a választás eredményét megállapító határozatai ellen fellebbezés
nem érkezett. Lébény város képviselő-testülete zavartalanul kezdheti meg munkáját, melyhez
a Helyi Választási Bizottság nevében sok sikert és szép eredményeket kíván.
2.) Képviselő-testületi tagok eskütétele.
Az esküt kiveszi: Tóth László, a HVB elnökhelyettese
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Kovács Gábor elmondja, hogy a szabályok szerint az önkormányzati képviselők a képviselő
testület alakuló ülésén a képviselő-testület előtt esküt tesznek a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény 1. számú melléklete szerinti szöveggel. Felkéri a Helyi
Választási Bizottság elnökhelyettesét az eskü kivételére.
Tóth László felkéri a képviselőket, hogy szíveskedjenek utána mondani az eskü szövegét.
Az eskü szövege:
„Én, (a képviselő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Lébény város fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint: Isten engem úgy segéljen!”)
A képviselők aláírják az esküokmányt.
3.) Polgármester eskütétele.
Az esküt kiveszi: Tóth László, a HVB elnökhelyettese
Tóth László felkéri a megválasztott polgármestert, hogy szíveskedjen utána mondani az eskü
szövegét.
Az eskü szövege:
„Én, Kovács Gábor becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Lébény város fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint: Isten engem úgy segéljen!”)
A polgármester aláírja az esküokmányt.
4.) A napirendi pontok elfogadása
Előadó: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor megállapítja, hogy a 7 tagú képviselő-testület valamennyi tagja jelen van,
tehát az ülés határozatképes. Megállapítja, hogy a testület az előírásoknak megfelelően letette
az esküt, és kéri, hogy a továbbiak napirendjét a formai szabályoknak megfelelően fogadják
el. A szervezeti és működési szabályzatban szerepel jegyzőkönyv-hitelesítő is, ezért javaslatot
tesz Wandraschek Ferenc Antal és Császár Béla képviselőkre, hogy legyenek ők az első
készülő jegyzőkönyv hitelesítői. A napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítők személyét
szavazásra teszi fel. Kéri a képviselőket, hogy amennyiben a javasolt napirenddel és a
jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Lébény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
95/2014. (X.22.) határozata:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. október 22-i
képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) A polgármester ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseinek
ismertetése.
2.) Megbízás az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról
szóló rendeletének felülvizsgálatára.
3.) Tájékoztató a polgármester illetményének és költségtérítésének
összegéről.
4.) Megbízás a gazdasági program kidolgozására.
5.) Egyebek:
a) Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos tájékoztatás.
b) Tájékoztatás a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételről.
6.) Tájékoztató a lébényi I. háziorvosi körzet további működéséről.
7.) Zárt ülés
Jegyzőkönyv hitelesítők: Wandraschek Ferenc Antal és Császár Béla képviselők

5.) A polgármester ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseinek ismertetése
Előadó: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor ezzel kapcsolatban röviden annyit szeretne elmondani, hogy az
önkormányzati törvényben szerepel egy olyan kitétel, hogy ha feláll az új testület, a
polgármester fél éven belül egy úgynevezett ciklusprogramot terjeszt be a testület elé, amelyet
az megvitat, majd ha elfogad, akkor ez lesz egyfajta íve az előttük álló éveknek. Most csak
néhány alapvetést szeretne megjegyezni, amelyeket majd szeretne felhasználni. Négy pillérre
építené ezt a ciklusprogramot. Így, hogy már a harmadik ciklusát kezdheti meg a választók
bizodalmának köszönhetően, úgy gondolja, hogy jogosan elvárható, hogy ne csak
formaiságnak megfelelő, hanem szakmailag is indokolt és szép terveket maguk elé vázoló
anyag legyen. Ezt mindenképpen szeretné minőségi módon elkövetni. Első pillérként említi
meg a megválasztott testület tagjainak elképzeléseit. Mindannyian éltek a lehetőséggel, és a
Lébény Újságban a legfontosabb észrevételeiket megtették. Ezt alapul lehet venni, és
menetközben is lehetnek új javaslatok a részükről. Fontos, hogy megismerhessék a jövő év
elején gőzerővel beinduló új pályázati kiírásokat. Fontosnak tartja, hogy a lakossági
véleményeket is megismerhessék. Persze erre eddig is volt mód, minden évben van
közmeghallgatás és a hivatal ajtaja is mindig nyitva áll. Már dolgoznak a jegyző asszonnyal
azon, hogy milyen módon kérjék ki bizonyos dolgokkal kapcsolatban a helyi lakosság
véleményét is. A negyedik pillérként a saját maga elképzeléseivel szeretné az előbbi hármat
összegyúrni, és ezt majd írásba fektetni. Véleménye szerint inkább értékrendek mellett kell
gondolkodni, melyből kettőt kiemel. Az egyik a veszélyhelyzetek elkerülése, vagy az
esetleges veszélyhelyzetek elkerülésére hangsúlyt fektetni, a másik pedig a hatékonyabb
gazdálkodás. Fontos, hogy ne álljanak le az út és járda felújítások, korszerűsítések. Az elmúlt
időszakban is olyan 20 millió forintos összegben szinte minden évben fordítottak erre,
nemcsak az elmúlt négy, hanem az azt megelőző években is. Fontosnak tartja, hogy az
önerőképességüket megőrizzék. Kiemelten fontosnak tartja a civil szervezetek támogatását, de
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nagyon szeretné, ha a következő ciklusban nem halat adnának, hanem halászni tanítanák a
civil szervezeteket. Ez különösen a nagy költségvetésű egyesületekre vonatkozik. Ehelyütt a
programkészítésre vonatkozóan ezeket az elképzeléseket szerette volna ismertetni. Kéri a
képviselő-testületet, hogy az általa ismertetett elképzeléseket fogadja el. Kéri, hogy aki ezzel
egyetért, kézfeltartással jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
96/2014. (X.22.) határozata:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
polgármester ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseit
elfogadja.
6.) Megbízás az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének
felülvizsgálatára.
Előadó: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor elmondja, hogy a választások során ez mindig elkövetkezik. Elsősorban ez a
jegyző feladata, ő fogja össze ennek a dolgait. Mivel 2013 júliusában, a városi rang
megszerzésekor ezt hivatalból el kellett követni, azt gondolja, hogy ez egy friss anyag, de
ettől függetlenül kéri a képviselő-testületet, hogy bízzák meg jegyző asszonyt, hogy ezt a
szabályzatot vizsgálja felül, és amennyiben ő valamit változtatni javasol, azt terjessze be a
testület elé. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
97/2014. (X.22.) határozata:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megbízza a jegyzőt, hogy az önkormányzat szervezeti
és működési szabályzata felülvizsgálatát a testület
soron következő ülésére készítse elő.
7.) Tájékoztató a polgármester illetményének és költségtérítésének összegéről.
Előadó: dr. Tóth Tünde jegyző
Kovács Gábor bejelenti személyes érintettségét és kéri a testületet, hogy döntsön a kizárását
illetően. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 4 igen szavazattal és 2 nem szavazattal, valamint
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
98/2014. (X.22.) határozata:
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Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Kovács Gábor polgármestert a döntéshozatalból
kizárja.
Kovács Gábor átadja a szót dr. Tóth Tünde jegyzőnek.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy jelentős jogszabályi változás történt a polgármesteri
illetmény, illetve tiszteletdíj megállapításával kapcsolatosan. A jelenleg hatályos szabályozás
szerint a polgármester illetményét a törvény és nem a képviselő-testület határozza meg, vagyis
a polgármester illetményének összege nem helyi döntés függvénye, a képviselő-testületnek-e
tekintetben nincs mérlegelési joga, de a tiszteletdíjat határozatával összegszerűen meg kell,
hogy állapítsa. Igaz ez a költségtérítésre is: az Mötv. 71. § (6) bekezdése úgy rendelkezik,
hogy a főállású polgármester havonta illetményének 15 %-ában meghatározott összegű
költségtérítésre jogosult Erről szintén határozathozatal szükséges. A polgármester még
jelöltként nyilatkozott, hogy tisztségét főállásban kívánja betölteni. A főállású polgármester
illetményét az Mötv. 71. § (4) bekezdés c) pontja állapítja meg. Ez a jogszabályhely
kimondja, hogy a polgármester illetménye a törvény erejénél fogva az ott meghatározott
összeg, mely a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben
meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló
illetménye összegének 60 %-a az 1501-10000 fő lakosságszámú település polgármestere
esetében. Lébény lakosságszáma 2014. január 1. napján 3162 fő volt. A törvényi előírásokat
és a település lakosságszámát figyelembe véve, a kerekítés szabályaira tekintettel a
polgármester illetményét bruttó 448.700,- Ft-ban, költségtérítését 67.305,- Ft-ban kell
megállapítani. Összességében ez az összeg körülbelül 40 ezer forinttal alacsonyabb a
korábbinál.
Kovács Gábor megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele.
Dr. Angyalics Attila elmondja, hogy ezt már korábban is szóvá tette, hogy nem ért egyet
azzal, hogy ha ezt törvény előírja, akkor miért kell erről a testületnek szavaznia. Ilyenkor
tartózkodni szokott.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy ők is jogszabályok és iránymutatások alapján dolgoznak, és
az alakuló ülést illetően kaptak egy iránymutatást a belügyminisztériumtól, és abban szerepelt
ez, hogy erről szavaznia kell a testületnek. Annak lehet itt jelentősége, hogy a testület
megállapítja, hogy milyen kategóriába tartozik a polgármester, és a kategória alapján mennyi
az illetmény, illetve költségtérítés mértéke. Valóban egy kicsit formálisnak érzi, de a
törvényességet kell képviselniük, és a kormányhivatal keresni fogja a döntéshozatalt a
jegyzőkönyvben.
Kovács Gábor kéri a testületet, hogy a formális szavazást tegyék meg arról, hogy ezt
megértette és elfogadta a testület. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület szavazásban részt vevő 6 tagja 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
99/2014. (X.22.) határozata:
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Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Kovács Gábor polgármester illetményét az Mötv.
71. § (4) bekezdés c) pontja alapján, figyelembe
véve a település lakosságszámát bruttó 448.700,Ft/hó összegben állapítja meg. Kovács Gábor
polgármester részére a költségtérítés mértéke
illetménye 15%-a, vagyis 67.305,- Ft /hó.
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatról írásban
értesítse a Magyar Államkincstár Győr-MosonSopron Megyei Igazgatóság Illetmény-számfejtési
Irodáját.
Felelős: Dr. Tóth Tünde jegyző
Határidő: azonnal
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy ennek mindenképpen nyilvános ülésen kellett elhangzania,
mert a polgármester illetménye és költségtérítésének összege közérdekű adat.
8.) Megbízás a gazdasági program kidolgozására.
Előadó: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor elmondja, hogy ezt az 5. pontnál viszonylag részletesen kifejtette, most nem
szeretne bővebben beszélni róla. Elő van írva, hogy a polgármesternek ezt legfeljebb hat
hónapon belül el kell készítenie, és ezt akkor teheti meg, ha a testület ezzel megbízza. Ezt
természetesen nem szeretné hat hónapig elhúzni, valamikor a tavasz elején szeretne elkészülni
vele. Kéri, hogy aki a megbízás adásával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
100/2014. (X.22.) határozata:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megbízza a polgármestert az önkormányzat gazdasági
programjának előkészítésével és 6 hónapon belüli
előterjesztésével.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. április 20.

9.) Egyebek
Előadó: dr. Tóth Tünde jegyző
Kovács Gábor elmondja, hogy ezen a napirenden belül a vagyonnyilatkozattal és az
adóhatósághoz történő bejelentési kötelezettséggel kapcsolatban hallhatnak tájékoztatást.
Átadja a szót dr. Tóth Tünde jegyzőnek.
a) Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos tájékoztatás.
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Dr. Tóth Tünde tájékoztatja a képviselőket, polgármester urat, hogy a hatályos jogszabályok
értelmében vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek. E kötelezettségnek a megválasztástól
számított, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított 30 napon belül lehet eleget
tenni az átadásra kerülő nyomtatványok kitöltésével és az Ügyrendi Bizottság részére történő
leadásával. Felhívja a képviselők figyelmét, hogy a vagyonnyilatkozat tételére nyitva álló
határidő elmulasztása esetén addig nem vehetnek részt a képviselő-testület munkájában, míg
vagyonnyilatkozatukat az Ügyrendi Bizottság részére le nem adják. A vagyonnyilatkozatra
vonatkozó további részletes tájékoztatást az átadásra kerülő nyomtatványcsomagban
olvashatnak.
b) Tájékoztatás a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételről.
Dr. Tóth Tünde tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzati képviselő
megválasztásától számított harminc napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás
rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba. Az
önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának
hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba
való felvételének megtörténtét. Felhívja a figyelmet arra, hogy akinek az állammal,
önkormányzattal szemben - a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését követően köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon
belül - részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyező határozat
rendelkezéseinek megfelelően - nem rendezi, méltatlanság miatt a képviselő-testület
határozatával megszünteti az önkormányzati képviselőnek a megbízatását. Az adatbázisba
történő felvételről szóló tájékoztató szintén kiosztásra kerül a képviselők részére. Még egy új
dologra hívja fel a figyelmet, az Mötv. azt is előírja, hogy a képviselőknek az eskütételt
követő három hónapon belül a kormányhivatal által szervezett képzésen kell majd részt
venniük.
Kovács Gábor megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele.
Kérdés, észrevétel híján kéri, hogy a protokolláris részt a Szózat közös éneklésével zárják.
10.) Tájékoztató a lébényi I. háziorvosi körzet további működéséről.
Előadó: dr. Tóth Tünde jegyző
dr. Csákány Adalbert háziorvos
Kovács Gábor elmondja, hogy bizonyára értesültek róla, hogy dr. Porpáczy Krisztina
doktornő elhagyja Lébényt, máshol teljesít orvosi szolgálatot a jövőben, és ezért aktuálissá
vált új körzeti orvost keresni. Jelezni szeretné, hogy egy hosszas egyeztetés után egy
doktorúrral úgy tűnik, hogy célegyenesbe értek. Fontosnak tartják, hogy ő minél előbb
hivatalosan is átvehesse Krisztina doktornő munkáját. Ezt a napirendi pontot két részre
osztaná, melynek az első része nyilvános lesz, a második része pedig egy zárt ülés, hiszen
állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalására kerül sor. Természetesen, ha bármilyen
előrehaladás következik be ebben az ügyben, akkor soron kívül tájékoztatják a lakosságot.
Szeretné megkérni dr. Csákány Adalbert doktorurat, hogy szíveskedjen pár szót magáról,
elképzeléseiről szólni.
Dr. Csákány Adalbert röviden szól eddigi pályafutásáról.
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Kovács Gábor megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e kérdésük a doktorúrhoz.
Wandraschek Ferenc Antal kérdezi, hogy a lakással kapcsolatban milyen terveik vannak,
szeretnének-e Lébényben letelepedni vagy úgy járna-e ide dolgozni.
Dr. Csákány Adalbert elmondja, hogy mivel Kisbér elég messze van és nekik semmi
kötődésük nincs Kisbéren, ott is önkormányzati bérlakásban laktak, ezért úgy gondolta, hogy
Lébényben szeretnének letelepedni. Vagy albérletbe először, vagy önkormányzati bérlakásba,
de nem szeretne bejárni, mivel elég messze van Kisbér.
Wandraschek Ferenc Antal kérdezi, hogy a meglévő személyzettel kapcsolatban mik a
doktorúr tervei.
Dr. Csákány Adalbert elmondja, hogy meghagyná úgy a személyzetet, ahogy van, és együtt
dolgoznának tovább.
Dr. Porpáczy Krisztina elmondja, hogy búcsúzóul köszöni minden lébényinek a bizalmát és
a közös 8 évet, amit itt töltött. Ez nagyon fontos a számára, nem fog senkit elfelejteni, és
reméli, hogy őt sem. Szeretné megköszönni Kiszelka doktornőnek az áldozatos munkáját,
amivel segítette azt, hogy otthon lehetett a három gyermekével, ami nagyon nagy erőfeszítés
volt biztosan az ő számára. A többi munkatársának is köszönettel tartozik. Szeretné
megköszönni az önkormányzatnak, hogy ilyen szép rendelőben dolgozhattak. Segíteni fogja
Csákány doktornak a munkáját, bármilyen kérdéssel fordulhat hozzá.
Dr. Kiszelka Judit elmondja, hogy ismét változás előtt állnak. Porpáczy doktornő egy másik
munkahelyre megy, amihez nagyon sok erőt, kitartást kívánnak. Nagyon szívesen tették, amit
tehettek, és további sok sikert kívánnak. Nagy szeretettel várják az új kollégát is, ugyanolyan
szeretettel és támogatva állnak mellette, hogy zökkenőmentesen beilleszkedhessen ennek a
közösségnek az életébe. Mindkettejük további munkájához támogatólag is sok szerencsét és
jó egészséget kívánnak.
Kovács Gábor elmondja, hogy Porpáczy doktornőnek munkasikerekben és egészségben
gazdag éveket kíván az új helyén. Egyéb napirendi pont és hozzászólás híján a nyilvános ülést
18 óra 15 perckor bezárta.
K.m.f.

Kovács Gábor
polgármester

dr. Tóth Tünde
jegyző

Császár Béla
jegyzőkönyv-hitelesítő

Wandraschek Ferenc Antal
jegyzőkönyv-hitelesítő
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