Jegyzőkönyv
Készült: Lébény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13-án, a
városházán tartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Kovács Gábor polgármester
Wandraschek Ferenc Antal alpolgármester
Dr. Angyalics Attila képviselő
Bujtás László képviselő
Császár Béla képviselő
Németh Zoltán képviselő
Sárvári István képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz:
Dr. Tóth Tünde jegyző
Meghívottak:
Horváth Sándorné
Steiningerné Horváth Csilla
Rum János
Sólyom Gábor
Kovács Gábor köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait és a televíziónézőket, az
ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagjából 7 képviselő jelen van, tehát
az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Sárvári István és dr. Angyalics
Attila képviselőket. Javasolja, hogy a 2. napirendi pontot tárgyalják az 1. napirendi pont előtt,
ennek szavazástechnikai okból van jelentősége. Megjegyzi, hogy a nyílt ülést követően az
Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja értelmében a képviselő-testületnek zárt ülést is szükséges
tartania üzleti érdeksérelem veszélye okán. Kéri, hogy aki a zárt ülés tartásával egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
104/2014. (XI.13.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2)
bekezdés c) pontjára hivatkozással az önkormányzat által kiírásra
kerülő pályázat feltételeinek tárgyalása kapcsán a nyílt ülést követően
zárt ülés tartását rendeli el, tekintettel arra, hogy a nyilvános tárgyalás
az önkormányzat üzleti érdekét sértené.
Felelős: Kovács Gábor polgármester
Határidő: 2014. november 13.
Kovács Gábor megkérdezi, hogy a képviselők részéről van-e módosító javaslat a
napirendhez, illetve a jegyzőkönyv hitelesítők személyéhez. Módosító javaslat híján kéri,
hogy aki a javasolt, módosított napirendekkel és a jegyzőkönyv hitelesítők személyével
egyetért, kézfeltartással jelezze.
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A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
105/2014. (XI.13.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. november
13-i képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja
meg:
1.) Önkormányzati Bizottságok tagjainak megválasztása.
2.) Alpolgármester választása és eskütétele.
3.) Bizottság külsős tagjainak eskütétele.
4.) Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének
megalkotása.
5.) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet
elfogadása.
6.) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendelet módosítása.
7.) Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról.
8.) Egyéb döntést igénylő ügyek.
9.) Zárt ülés.
Jegyzőkönyv hitelesítők: Sárvári István és dr. Angyalics Attila
képviselők
Kovács Gábor elmondja, hogy volt már, hogy az alpolgármestert és a bizottságok tagjait az
alakuló ülésen sikerült megválasztani, de mivel kis létszámú a testület, és három kötelezően
megalakítandó bizottságot is létre kell hozniuk, úgy döntöttek, hogy ezt előzze meg egy
munkaértekezlet, ahol részletesen is megismerhetik a két új képviselőt, hogy melyik
szakfeladatok állnak közelebb hozzájuk, melyik bizottságba érzik magukat a
legalkalmasabbnak. Tekintettel arra, hogy nincs az SZMSZ-ben szabályozás a bizottsági tagok
és elnökök megválasztásának rendjéről, úgy a szavazás rendjéről a képviselő-testület
határozatot hoz. A képviselő-testület döntési jogkörébe tartozik annak eldöntése, hogy titkos
vagy nyílt szavazással választja-e meg a bizottságok tagjait és elnökeit. Javasolja, hogy a
testület nyílt szavazással döntsön a bizottságok tagjainak és elnökének megválasztásáról.
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 Önkormányzat Képviselő-testületének
106/2014. (XI.13.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a bizottságok elnökeit és tagjait nyílt
szavazással választja meg.
1.) Önkormányzati Bizottságok tagjainak megválasztása.
Előadó: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor javasolja, hogy az önkormányzati bizottságok körén belül is a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása következzen. A bizottság az
SZMSZ szerint 5 tagú, melyből 3 fő képviselő és 2 fő nem képviselő-testületi tag. Az előzetes
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egyeztetések alapján a bizottság elnökének dr. Angyalics Attilát, képviselő tagjainak Bujtás
Lászlót és Császár Bélát, nem képviselő tagjainak Rum Jánost és Sólyom Gábort javasolja. A
külsős tagokkal történt előzetes egyeztetés és kijelentették, hogy a megbízatást vállalják. A
jelöltek közül senki nem kérte a napirend zárt ülésen való tárgyalását.
A javasolt személyek bejelentették, hogy a döntés személyüket érinti, kérik, hogy a testület
döntsön a szavazásból kizárás kérdésében. A kizárásról a testületnek vita nélkül a
megválasztott képviselők több, mint felének elfogadó szavazatával kell döntenie. Javasolja,
hogy a testület a jelölteket ne zárja ki a szavazásból. 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 Önkormányzat Képviselő-testületének
107/2014. (XI.13.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete dr.
Angyalics Attila, Bujtás László és Császár Béla
képviselőket a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
elnökének és tagjainak megválasztásáról szóló
döntéshozatalból nem zárja ki.
Kovács Gábor kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy dr. Angyalics Attila képviselő legyen a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, kézfeltartással jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 6 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
108/2014. (XI.13.) határozata:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete dr.
Angyalics Attila képviselőt a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság elnökének megválasztotta.
Kovács Gábor kéri, hogy aki egyetért Bujtás László képviselőnek a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság tagjává történő megválasztásával, kézfeltartással jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 6 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
109/2014. (XI.13.) határozata:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Bujtás László képviselőt a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság tagjának megválasztotta.
Kovács Gábor kéri, hogy aki egyetért Császár Béla képviselőnek a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság tagjává történő megválasztásával, kézfeltartással jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 6 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
110/2014. (XI.13.) határozata:
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Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Császár Béla képviselőt a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság tagjának megválasztotta.
Kovács Gábor kéri, hogy aki egyetért Rum Jánosnak a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nem
képviselő tagjává történő megválasztásával, kézfeltartással jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
111/2014. (XI.13.) határozata:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Rum Jánost a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nem
képviselő tagjának megválasztotta.
Kovács Gábor kéri, hogy aki egyetért Sólyom Gábornak a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
nem képviselő tagjává történő megválasztásával, kézfeltartással jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
112/2014. (XI.13.) határozata:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Sólyom Gábort a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
nem képviselő tagjának megválasztotta.
Kovács Gábor javasolja, hogy válasszák meg a Humán Bizottságot. A bizottság az SZMSZ
szerint 5 tagú, melyből 3 fő képviselő és 2 fő nem képviselő-testületi tag. Az előzetes
egyeztetések alapján a bizottság elnökének Sárvári Istvánt, képviselő tagjainak Császár Bélát
és Németh Zoltánt, nem képviselő tagjainak Horváth Sándornét és Steiningerné Horváth
Csillát javasolja. A jelöltek közül senki nem kérte a napirend zárt ülésen való tárgyalását. A
javasolt személyek bejelentették, hogy a döntés személyüket érinti, kérik, hogy a testület
döntsön a szavazásból kizárás kérdésében. Javasolja, hogy a testület a jelölteket ne zárja ki a
szavazásból. 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 Önkormányzat Képviselő-testületének
113/2014. (XI.13.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Sárvári István, Császár Béla és Németh Zoltán
képviselőket a Humán Bizottság elnökének és tagjainak
megválasztásáról szóló döntéshozatalból nem zárja ki.
Kovács Gábor kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Sárvári István képviselő legyen a Humán
Bizottság elnöke, kézfeltartással jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 6 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
114/2014. (XI.13.) határozata:
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Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Sárvári István képviselőt a Humán Bizottság
elnökének megválasztotta.
Kovács Gábor kéri, hogy aki egyetért Császár Béla képviselőnek a Humán Bizottság tagjává
történő megválasztásával, kézfeltartással jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 6 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
115/2014. (XI.13.) határozata:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Császár Béla képviselőt a Humán Bizottság tagjának
megválasztotta.
Kovács Gábor kéri, hogy aki egyetért Németh Zoltán képviselőnek a Humán Bizottság
tagjává történő megválasztásával, kézfeltartással jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 6 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
116/2014. (XI.13.) határozata:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Németh Zoltán képviselőt a Humán Bizottság
tagjának megválasztotta.
Kovács Gábor kéri, hogy aki egyetért Horváth Sándornénak a Humán Bizottság nem
képviselő tagjává történő megválasztásával, kézfeltartással jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
117/2014. (XI.13.) határozata:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Horváth Sándornét a Humán Bizottság nem képviselő
tagjának megválasztotta.
Kovács Gábor kéri, hogy aki egyetért Steiningerné Horváth Csillának a Humán Bizottság
nem képviselő tagjává történő megválasztásával, kézfeltartással jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
118/2014. (XI.13.) határozata:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Steiningerné Horváth Csillát a Humán Bizottság nem
képviselő tagjának megválasztotta.
Kovács Gábor javasolja, hogy válasszák meg az Ügyrendi Bizottságot. A bizottság az
SZMSZ szerint 3 fő képviselő tagból áll. Az előzetese egyeztetések alapján a bizottság
elnökének Bujtás Lászlót, tagjainak Sárvári Istvánt és dr. Angyalics Attilát javasolja. A
jelöltek közül senki nem kérte a napirend zárt ülésen való tárgyalását. A javasolt személyek
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bejelentették, hogy a döntés személyüket érinti, kérik, hogy a testület döntsön a szavazásból
kizárás kérdésében. Javasolja, hogy a testület a jelölteket ne zárja ki a szavazásból. 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 Önkormányzat Képviselő-testületének
119/2014. (XI.13.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Bujtás László, Sárvári István és dr. Angyalics Attila
képviselőket az Ügyrendi Bizottság elnökének és
tagjainak megválasztásáról szóló döntéshozatalból
nem zárja ki.
Kovács Gábor kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Bujtás László képviselő legyen az
Ügyrendi Bizottság elnöke, kézfeltartással jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 6 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
120/2014. (XI.13.) határozata:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Bujtás László képviselőt az Ügyrendi Bizottság
elnökének megválasztotta.
Kovács Gábor kéri, hogy aki egyetért Sárvári István képviselőnek az Ügyrendi Bizottság
tagjává történő megválasztásával, kézfeltartással jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
121/2014. (XI.13.) határozata:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Sárvári István képviselőt az Ügyrendi Bizottság
tagjának megválasztotta.
Kovács Gábor kéri, hogy aki egyetért dr. Angyalics Attila képviselőnek az Ügyrendi
Bizottság tagjává történő megválasztásával, kézfeltartással jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 6 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
122/2014. (XI.13.) határozata:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete dr.
Angyalics Attila képviselőt az Ügyrendi Bizottság
tagjának megválasztotta.
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2.) Alpolgármester választása és eskütétele.
Előadó: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor elmondja, hogy az Mötv. 74. §-a és az SZMSZ rendelkezései alapján a
képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a
polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy fő társadalmi megbízatású
alpolgármestert választ. Hosszas előzetes egyeztetések alapján alpolgármesternek
Wandraschek Ferenc Antal képviselőt kérte fel és javasolja megválasztani. A jelölt nem kérte
a napirend zárt ülésen való tárgyalását. A javasolt személy bejelentette, hogy a döntés
személyét érinti, kéri, hogy a testület döntsön a szavazásból kizárás kérdésében. Javasolja,
hogy a testület a jelöltet ne zárja ki a szavazásból. Kéri, hogy aki ezzel egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 6 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
123/2014. (XI.13.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Wandraschek
Ferenc
Antal
képviselőt
az
alpolgármester megválasztásából nem zárja ki.
Kovács Gábor elmondja, hogy az alpolgármester megválasztása titkos szavazással történik,
melynek lebonyolítására felkéri az Ügyrendi Bizottságot. Felhívja képviselő-társai figyelmét,
hogy az alpolgármester-jelölt akkor tekinthető megválasztottnak, ha a neve mellett elhelyezett
igen oszlopban elhelyezett jelölések száma több, mint a megválasztott képviselők számának a
fele. Felkéri a jegyzőt, hogy készítse el a szavazólapokat. A szavazólapok elkészítése és a
szavazás idejére szünetet rendel el.
A szünet során az Ügyrendi Bizottság lebonyolítja a titkos szavazást, melyről külön
jegyzőkönyv készül.
Kovács Gábor felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás
eredményét.
Bujtás László ismerteti, hogy 7 szavazásra jogosult képviselő volt. Az urnában 7 szavazólap
volt. Érvénytelen szavazólap 1 volt. Alpolgármesterként Wandraschek Ferenc Antal
képviselőre leadott igen szavazatok száma 6, nem szavazatok száma 0 volt.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja titkos szavazással, 6 igen és 1 érvénytelen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
124/2014. (XI.13.) határozata:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Wandraschek
Ferenc
Antal
képviselőt
alpolgármesternek megválasztotta.
Kovács Gábor elmondja, hogy az alpolgármester e minőségben is köteles esküt tenni, mivel
vonatkoznak rá a polgármesterre irányadó szabályok. Nem elégséges a képviselői minőségben
tett eskü, mivel alpolgármesterként a képviselői jogok gyakorlásán túl a polgármestert illető
hatásköröket is gyakorolhat. Felkéri a jelenlévőket, hogy szíveskedjenek felállni. Felkéri
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Wandraschek Ferenc Antal alpolgármester urat, hogy az eskü szövegét szíveskedjen utána
mondani.
Az eskü szövege:
„Én, Wandraschek Ferenc Antal becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal
is megtartatom; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Lébény város fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint: Isten engem úgy segéljen!)”
Az alpolgármester aláírja az esküokmányt.
3.) Bizottság külsős tagjainak eskütétele.
Az esküt kiveszi: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor elmondja, hogy az önkormányzati törvény előírása szerint a képviselő-testület
bizottságának nem képviselő tagja a megválasztását követően a képviselő-testület előtt - a
képviselőre irányadó szöveggel - esküt tesz, és erről okmányt ír alá. Felkéri a bizottságok nem
képviselő tagjait, hogy szíveskedjenek utána mondani az eskü szövegét.
Az eskü szövege:
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
bizottsági tagsági 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 bizottságok nem képviselő tagjai aláírják az esküokmányt.
4.) Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megalkotása.
Előadó: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor tájékoztatja a képviselőket, hogy az önkormányzati törvény értelmében a
társadalmi megbízatású alpolgármester részére tiszteletdíjat kell megállapítani, a társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90%-a közötti összegben, melynek egészéről vagy
meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. Az
alpolgármester tiszteletdíjának megállapításának alapját tehát a társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíjának összege jelenti. Az Mötv. 71. § (5) bekezdése értelmében a
társadalmi megbízatású polgármester havonta a főállású polgármester illetménye 50%-ával
megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult. Figyelembe véve a település lakosságszámát, a
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja bruttó 224.363,- Ft/hó lenne. Ez az összeg
jelentheti a kiindulópontot az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításánál, ugyanis az
Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján ennek az összegnek a 70-90 % közötti összegben
határozható meg az alpolgármester tiszteletdíja. Fentieket figyelembe véve javasolja, hogy a
testület állapítsa meg Wandraschek Ferenc Antal alpolgármester tiszteletdíját, ami a 70 %-kal
számolva bruttó 157.054,- Ft/hó, a 90 %-kal számolva 201.927,- Ft/hó. Az előzetes egyeztetés
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alakalmával alpolgármester úr úgy nyilatkozott, hogy a minimum összeget kívánja megkapni.
Megkérdezi az alpolgármester urat, hogy kíván-e hozzászólni.
Wandraschek Ferenc Antal elmondja, hogy élne a 70 %-kal, ami a határ alsó része.
Kovács Gábor megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e valakinek más javaslata.
Javaslat nem hangzott el.
Kovács Gábor kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Wandraschek Ferenc Antal alpolgármester
tiszteletdíja az Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján, havi bruttó 157.054,- Ft/hó összegben
kerüljön megállapításra, kézfeltartással jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 6 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
125/2014. (XI.13.) határozata:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Wandraschek
Ferenc
Antal
alpolgármester
tiszteletdíját az Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján
bruttó 157.054,- Ft/hó összegben állapítja meg.
Kovács Gábor elmondja, hogy a hatályos jogszabályok értelmében az alpolgármestert a
tiszteletdíján felül költségtérítés is megilleti, amely a tiszteletdíjának 15%-a. A jogalkotó nem
ad mérlegelési lehetőséget a képviselő-testület számára a költségtérítés összegét illetően. Kéri,
hogy aki egyetért azzal, hogy Wandraschek Ferenc Antal alpolgármester költségtérítése a
tiszteletdíjának 15 %-ában, vagyis bruttó 23.558,- Ft/hó összegben kerüljön megállapításra,
kézfeltartással jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 6 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
126/2014. (XI.13.) határozata:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Wandraschek Ferenc Antal alpolgármester részére a
költségtérítés mértékét az Mötv. 80. § (3) bekezdése
alapján tiszteletdíjának 15 %-ában, vagyis bruttó
23.558,- Ft/hó összegben állapítja meg.
5.) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet elfogadása.
Előterjesztés ld. 1. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Tóth Tünde jegyzőnek.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy az önkormányzati törvény lehetővé teszi, hogy a képviselőtestület az önkormányzati képviselőnek, bizottsági tagnak, bizottsági elnöknek rendeletében
tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapítson meg. A törvény kereteket annyiban ad, hogy a
tiszteletdíj megállapítása az önkormányzati kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztetheti.
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A tiszteletdíj mértékének meghatározását egy előzetes egyeztetés előzte meg. Ez alapján a
tiszteletdíj olyan formában kerülne megállapításra, hogy lenne egy alapdíj, amelyre a
képviselők jogosultak, és ezen felül a bizottsági tagság után még az alapdíj 25 %-ára is. Ez a
25 % a nem képviselő tagokat is megilletné. A képviselő tiszteletdíja havi nettó 40.000 Ftban, a bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja pedig havi nettó 10.000 Ft-ban kerülne
megállapításra. Ez nem vonatkozik a polgármesterre és az alpolgármesterre. Ha valaki esetleg
több bizottságban is tag, őt csak egy bizottsági tagság után illeti meg a 25 %-os kiegészítés.
Kovács Gábor jelzi, hogy tartózkodni kíván. Megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e
valakinek kérdése, kiegészítése. Hozzászólás híján szavazást rendel el. Kéri, hogy aki az
előterjesztett rendelettervezetet elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 6 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett
elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet, ezzel megalkotta Lébény Város Önkormányzat
Képviselő-testületének 12/2014. (XI.18.) önkormányzati rendeletét a helyi önkormányzati
képviselők, a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról.
6.) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása.
Előterjesztés ld. 2. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy mikor a várossá nyilvánítás megtörtént, az elöljáró szerv
kötelezte az önkormányzatot, hogy vizsgálja felül az új jogcím elérése miatt a szervezeti és
működési szabályzatát. A lényeges, nagyobb horderejű változtatások akkor megtörténtek,
most inkább csak a lehetőség adott, hogy aktualizálják a szervezeti és működési szabályzatot
a folyamatosan változó törvényi előírásoknak megfelelően.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy az önkormányzati törvény hatályba lépő rendelkezései
értelmében már az önkormányzati társulás és a jegyző is önkormányzati szervtípus, ezeket fel
kell tüntetni az SZMSZ vonatkozó részeiben. A közmeghallgatásra vonatkozó szabályozásnál
szükséges volt átvezetni, hogy az is 5 nappal korábban kerüljön összehívásra, hiszen ez a
meglévő gyakorlat. A jegyzőkönyveket a továbbiakban elegendő egy példányban elkészíteni,
tekintettel arra, hogy a kormányhivatalnak már nem a papíralapú példányt kell küldeni, hanem
az erre a célra kifejlesztett Nemzeti Jogszabálytár rendszerén keresztül az eredeti aláírt
példánynak egy szkennelt változatát. Szükséges volt a képviselők jogait, kötelezettségeit
szabályozó rendelkezéseket is rövidíteni, mivel az önkormányzati törvény sok olyan jogot,
kötelezettséget szabályoz már, ami korábban csak az SZMSZ-ben volt meg, és az SZMSZ a
magasabb szintű jogszabály rendelkezéseit nem ismételheti. Egy arra vonatkozó szabályozás
került elhelyezésre az SZMSZ-ben, hogy mik a jogkövetkezmények akkor, ha a képviselő a
személyes érintettségére vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztja. A közúti
közlekedésről szóló törvény módosítása következtében a közút kezelője, aki korábban a
jegyző volt, most a képviselő-testület lett. A napi munka elősegítése végett célszerű a közút
nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges közútkezelői hozzájárulás megadása
hatáskört az eddig a hatáskört gyakorló jegyzőre átruházni. Az SZMSZ 3. számú melléklete
került még kiegészítésre, a tanácskozási joggal rendelkező civil szervezetek listájának
aktualizálására volt szükség.
Kovács Gábor megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e valakinek kérdése, kiegészítése.
Hozzászólás híján szavazást rendel el. Kéri, hogy aki az előterjesztett rendelettervezetet
elfogadja, kézfeltartással jelezze.
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A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal elfogadta az előterjesztett
rendelettervezetet, ezzel megalkotta Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2014. (XI.18.) önkormányzati rendeletét Lébény Város Önkormányzatának Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (VII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.
7.) Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Kovács Gábor elmondja, hogy nagyon közel volt az alakuló ülés, így összesen kettő dolgot
szeretne kiemelni. November 5-én tartottak egy több órás munkaértekezletet, aminek a
végszavazásait láthatták, hallhatták a jelenlévők. November 11-én a konyhán végeztek egy
közös szakmai bejárást. Részben a zárt ülés anyaga is ide vezet, mivel a konyha
pályáztatásának eljött az ideje, és ennek egyfajta technikai előkészítését végezték.
8.) Egyéb döntést igénylő ügyek
Kovács Gábor elmondja, hogy néhány napja a Kisalföldben megjelent egy részletes cikk a
megyei települések mentők általi megközelíthetőségének az idejéről. Ez egyrészt
megdöbbentő volt Lébényre vonatkoztatva, másrészt egy jó lehetőség, amivel tovább lehet
lépni. Ezt természetesen meg is tette, az országgyűlési képviselő úrnak is és az Országos
Mentőszolgálatnak is megküldte észrevételüket. Ha Lébénybe tennének egy mentőállomást,
az abszolút indokolható, védhető lenne, mert így nem lenne átfedés más, jól elérhető
területekkel, teljes egészében egy úgynevezett fehér folt eltüntetése történne meg. Az
alpolgármester úr jelezte, hogy a Széles út elején érdemes lenne kitenni egy veszélyjelző,
figyelemfelhívó táblát a bukkanók miatt, ez megtörtént, mindkét irányból van kint tábla. A
kamerarendszer munkálatai befejeződtek, még egy papírra várnak a működésbe lépéshez. A
tervek szerint 21-én lenne a rendszer élesítése. 18-án jönnek az örökségvédelmi hivatal
szakemberei, illetve a kivitelező megbízottjai, szakemberei, és készre jelentik a Pálos rendház
tető-átalakítását. Hasonló tartalmú pályázat kiírása megtörtént, és a háttérben már dolgoznak
azon, hogy ha csak egy kisebb összeget is, de valamennyit megint sikerüljön haladni.
Megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e valakinek közérdekű bejelentése, kérdése.
Bejelentés, kérdés nem hangzott el.
Kovács Gábor megköszöni a képviselők aktív munkáját. Egyéb napirend és hozzászólás
híján az ülést 18 óra 50 perckor bezárta.
K.m.f.
Kovács Gábor
polgármester

dr. Tóth Tünde
jegyző

Sárvári István
jegyzőkönyv hitelesítő

dr. Angyalics Attila
jegyzőkönyv hitelesítő
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