Jegyzőkönyv
Készült: Lébény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-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:
Dr. Bárdi Pál igazságügyi szakértő
Prémus Károly igazgató Mosonmagyaróvári Vízitársulat
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 Császár Béla és Sárvári István
képviselőket. Napirendi ponttal kapcsolatban módosítási javaslata nincs. Megjegyzi, hogy a
nyílt ülést követően a képviselő-testület zárt ülést tart. Ennek két oka is van. A törvény
erejénél fogva zárt ülést kell tartani az érintett kérésére állásfoglalást igénylő személyi ügy
tárgyalásakor, valamint zárt ülés elrendelését javasolja a testület által kiírt pályázat tárgyalása
kapcsán, mert a nyilvános tárgyalás az önkormányzat üzleti érdekét sértené.
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 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
143/2014. (XII.18.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. december
18-i képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja
meg:
1. Tájékoztató a helyi vízkár-elhárítási védelmi tervről.
2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének II.
féléves módosítása.
3. A Képviselő-testület 2015. évi munkaterve.
4. A Lébényi Óvodafenntartó Társulás 2014. II. félévi
költségvetés módosításának véleményezése.
5. A Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás
Társulási
Megállapodásának
módosítása.
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6. Kérelem a Pere köz közművesítése iránt.
7. Tájékoztató a lébényi mentőállomás kialakítására
kezdeményezésről.
8. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
9. Egyéb döntést igénylő ügyek
10. Zárt ülés

tett

Jegyzőkönyv hitelesítők: Császár Béla és Sárvári István képviselők
Kovács Gábor 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
144/2014. (XII.18.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2)
bekezdés c) pontjára hivatkozással a nyílt ülést követően zárt ülés
tartását rendeli el, tekintettel arra, hogy az önkormányzat által kiírt
pályázat tárgyalására kerül sor, és a nyilvános tárgyalás az
önkormányzat üzleti érdekét sértené.
Felelős: Kovács Gábor polgármester
Határidő: 2014. december 18.

1.) Tájékoztató a helyi vízkár-elhárítási védelmi tervről.
Előadó: dr. Bárdi Pál igazságügyi szakértő
Kovács Gábor elmondja, hogy egy olyan dolog kerül most sorra, ami a régebbi időben
többször előfordult, hogy meghívtak olyan vendégeket, akik, vagy akik által képviselt témák
közérdeklődésre tarthatnak számot. A maihoz hasonló témában ritkán volt meghívott
vendégük, ez a téma pedig a helyi vízkár-elhárítási védelmi terv. Köszönti dr. Bárdi Pál urat,
igazságügyi szakértőjét a témának, valamint Prémus Károly urat, a Mosonmagyaróvári
Vízitársulat igazgatóját. Még az előző testület nagyjából másfél éve döntött arról, hogy
készítessék el szakértővel ezt a tervet, mert ez egyrészt a hivatal szempontjából törvényi
kötelezettség, másrészt pedig az utóbbi idők időjárása, illetve vízmozgásai olyan mértékben
hektikusan változnak, hogy szükségszerűvé tette, hogy ezzel foglalkozzanak. Ez a mai este
belvíz szabályozási ügyekben egy folyamatnak az első lépcsője. Felkéri dr. Bárdi Pál urat,
hogy szíveskedjen megtartani szóbeli tájékoztatóját.
Dr. Bárdi Pál elmondja, hogy első alkalommal, mikor itt járt, vázolta ennek a tervnek a
szükségszerűségét, most pedig végre elkészült a terv, és vázlatosan szeretne tájékoztatni arról
a testületet, hogy milyen részletekből áll és mit tárt fel. Annak a csapadéknak a károkozás
nélküli elvezetéséért, ami helyben leesik, az önkormányzat felelős. A vízkár elleni
védekezésnek a felelőse a polgármester, egyben a vezetője is annak a szervezetnek, amely ezt
a tevékenységet végzi szükség esetén. Mindenképpen szükséges, hogy egy olyan
forgatókönyv és riasztható szervezet álljon rendelkezésre, ami gombnyomásra működik, és a
forgatókönyv alapján mindenki tudja a feladatát. A tervnek van egy olyan általános része, ami
egyben jogszabály ismertető, másrészt ennek az egész védelmi tevékenységnek az
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adminisztrációjához nyújt segédletet. A második része egy kifejezetten a helyi sajátosságokra
vonatkoztatott rész. Fel kellett tárni azt a vízelvezető rendszert, amelyik már a 2013-as
vízkáresemények kapcsán is problémát okozott a városban. Ez a rendszer az Árpád út feletti
külterülettől indul, aztán a Kossuth Lajos utca, Római utca, Hunyadi utca, keresztezve a Fő
utat a Vasvári Pál utca, és végül ez a rendszer torkollik bele a tóba közvetlen a zsilip felett.
Vannak még oldalágak, ahol szintén probléma van. Ez a vonal az, ami tulajdonképpen
veszélyes. Az Árpád utcától majdnem a Hunyadi utcáig az utak kiemeltek, de a mélyterület
végig udvarokon keresztül halad, és a Hunyadi utca 14-es számnál a nyílt árok ismét zárt ágba
torkollik be. A Hunyadi utcai zárt szakasz felett a nyílt árok teljes mértékben feltöltődött, tehát
gyakorlatilag az a külvíz, ami az Árpád úti áteresz fölött menő csatornarészről jön be, eleve
úgy árasztja el a belterületet, hogy nincs továbbvezetési lehetőség. Mindegyik udvarnál van
egy kis átközlekedés, de nagyon áldatlan állapotok vannak. Ez a közérdeket szolgáló csatorna
teljes mértékben magánterületen van. Az önkormányzatnak meg kellene próbálnia közcélból
egységesíteni ennek a vonal menti szakasznak a fenntarthatóságát és az átközlekedhetőségét.
Megvizsgálták a Hunyadi utcai zárt szakaszt, ez egy 1 méteres átmérőjű szakasz, aminek a
fele van feliszapolódva, de ez nem iszap, hanem kőkemény szemcsés anyag. Tehát itt van
vízelvezetési lehetőség, de nem a megfelelő szinten. Ezt a zárt szelvényt ki kell takarítani.
Javasolja a terv, hogy külterületen, az Árpád út felett több társulati csatorna van, amelyek
övcsatornaként mentesíthetnék a belterületet, ha jó karban lennének. A torkolat még mindig a
zsilip felett van, és a tónak a vízszintje visszaduzzaszt a Vasvári Pál utcai rendszerbe, és ott
tocsognak a kertek. Le kellene vinni az alvízbe a torkolati szakaszt, ezzel mélyíthető lenne a
befogadónak az alsó része és a visszaduzzasztás is megszüntethető lenne. Ezek azok az
egyszerű beavatkozások, amelyek megelőzés szempontjából mindenképpen kívánatosak.
Elmondható, hogy nincs egységesen kiépített vízelvezető rendszer a településen, amely az
egész városra kiterjedő belterületi vízrendezési terv készítését indokolná. Ennek
megvalósítása mindenképpen önerőt meghaladó beruházási feladat lenne, amire viszont úgy
tűnik, hogy a 2014-2020-as EU-s pályázati lehetőségek módot fognak adni.
Németh Zoltán kérdezi, hogy az övárok közvetlenül a tóba csatlakozna-e be.
Dr. Bárdi Pál elmondja, hogy igen.
Kovács Gábor kérdezi, hogy a zárt rendszerben lerakódott betonkeménységű anyagot vajon
hogyan lehet eltávolítani.
Dr. Bárdi Pál elmondja, hogy a Pannon Víz-et kellene megkérni, ott vannak ilyen
szakemberek.
Kovács Gábor köszöni a tájékoztatót. Felkéri Prémus Károly urat, hogy szíveskedjen
megtartani szóbeli tájékoztatóját.
Prémus Károly elmondja, hogy a Mosonmagyaróvári Vízitársulathoz jelenleg 41 település
közigazgatási területe tartozik. Az utóbbi időben a vízi társulatok nagyon nehéz helyzetbe
kerültek a jogszabályi háttér és financiális problémák miatt. Törvény írja elő, hogy azzal az
önkormányzattal, amely a társulat működési területén van, az önkormányzati tulajdonú,
meglévő csatornákra szerződést kellene kötni. Az önkormányzat dönthet úgy, hogy nem köt a
társulással szerződést, de úgy gondolja, hogy nem célszerű ezt az irányt választani. Ez a
szerződés önmagában nem jelent anyagi nehézséget az önkormányzat számára. Az önkéntes
tagi hozzájárulás az a bevételi forrás, amit a társulat fel tud használni a területen. A szerződés
határozatlan időre szóló keretszerződés lenne, melynek mellékletében fel kell sorolni azokat a
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csatornákat, amelyek az önkormányzat tulajdonában vannak. A mindenkori befizetett tagi
hozzájárulás lenne a pénzügyi alapja a szerződésnek.
Wandraschek Ferenc Antal elmondja, hogy egy térképet szeretett volna kérni arról, hogy
mely csatornák tartoznak a vízügyhöz és melyek a társuláshoz. A gazdák számára nagyon
hasznos lenne, ha tudnák, hogy kihez kell fordulniuk.
Prémus Károly elmondja, hogy hozni fog térképet. Folyamatosan változik, vesznek át
csatornákat tőlük, nagyon nehéz ezt lekövetni.
Kovács Gábor elmondja, hogy ha jól érti, akkor ott tartanak, hogy az önkormányzat befizeti
az éves tagdíjat, és a társulat legalább ekkora összegben el is végez különböző munkákat az
önkormányzat területein.
Prémus Károly elmondja, hogy működnie kell a szolidaritás elvének. Azok az
önkormányzatok is befizetnek, akiknél nincs annyi feladat. Lébényben nagyon sok a csatorna,
ahol eddig is végeztek, és ezután is fognak végezni munkákat.
Kovács Gábor köszöni a két tájékoztatót.
2.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének II. féléves módosítása.
Előterjesztés ld. 1. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a tervezettnek megfelelően alakult a második félév. Csak
olyan módosítások átvezetésére volt szükség, melyek menet közben kerültek felfedezésre. A
mérleg szerinti eredmény megfelelő képet és felelősségteljes gazdálkodást mutat. Ezt a
meglehetősen sok számot és adatot tartalmazó anyagot az ülést megelőzően a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság is tárgyalta. Felkéri dr. Angyalics Attilát, a bizottság elnökét, hogy
ismertesse a bizottság álláspontját.
Dr. Angyalics Attila elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2014. évi
költségvetési rendeletének II. féléves módosítását, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Kovács Gábor megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e valakinek kérdése, kiegészítése,
véleménye. Hozzászólás híján javasolja, hogy az előterjesztett rendelettervezetet fogadják el.
Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal elfogadta az előterjesztett
rendelettervezetet, ezzel megalkotta Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2014. (XII.19.) önkormányzati rendeletét Lébény Város Önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról.
3.) A Képviselő-testület 2015. évi munkaterve.
Előterjesztés ld. 2. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy ez a napirend a kedves nézőknek is ismerős lehet, hiszen
minden év decemberében visszatérnek rá. Törvényi kötelezettség, hogy a jövő évi munkájáról
egy tervet alkosson meg a testület. Ez a terv arra jó, hogy nagyjából tudják, hogy mihez
igazodnak, de természetesen ettől az élet hozta szükségletek szerint el tudnak, és biztos benne,
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hogy el is fognak térni. Megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e valakinek kérdése. Kérdés
híján javasolja, hogy az előterjesztést fogadják 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 Önkormányzat Képviselő-testületének
145/2014. (XII.18.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.
évi munkatervét az alábbiak szerint állapítja meg:
Január 29.
1.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete (1.
olvasat).
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
2.) Az önkormányzat 2015. évi rendezvényterve.
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítésben részt vesz: Humán Bizottság
3.) Beszámoló a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal
munkájáról.
Előterjesztő: Jegyző
4.) A Lébényi Német Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő: Jegyző
5.) Beszámoló a művelődésszervező munkájáról és az IKSZT
tevékenységéről
Február 26.
1.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének
megalkotása.
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
2.) 2014. évben az egyesületekben, civil szervezetekben végzett
tevékenységek elismerése.
Március 26.
1.) Az
önkormányzat
2015-2019.
közötti
gazdasági
programjának elfogadása
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
2.) Tájékoztató a szociális törvény szerinti, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok
ellátásáról.
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítésben részt vesz: Humán Bizottság
3.) Az
önkormányzat
Szociális
Szolgáltatástervezési
Koncepciójának felülvizsgálata
Előterjesztő: Jegyző
Előkészítésben részt vesz: Humán Bizottság
4.) A Humán Bizottság beszámolója a szervezeti és működési
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szabályzatban meghatározott feladatainak végrehajtásáról.
Előterjesztő: a Bizottság elnöke
5.) A 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása.
Előterjesztő: Polgármester
Április 30.
1.) 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló.
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
2.) Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés.
Előterjesztő: Polgármester
3.) A pályázati alapról szóló önkormányzati rendelet alapján
kiírt felhívásra beérkezett pályázatok értékelése, pályázati
alap felosztásáról való döntés
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítésben részt vesz: Humán Bizottság
4.) A képviselői keret felosztásáról való döntés.
Előterjesztő: Polgármester
Május 28.
1.) Rendőrség beszámolója az igazgatási területünkön végzett
munkájáról, valamint általános tájékoztatás az egyéb
tevékenységéről.
2.) Pénzügyi és Gazdasági Bizottság beszámolója a szervezeti
és működési szabályzatban meghatározott feladatainak
végrehajtásáról.
Előterjesztő: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
3.) Közbeszerzések éves statisztikai összegzése.
Előterjesztő: Jegyző
Június 25.
1.) A Lébényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Igazgatójának tájékozatója a 2014/2015-ös tanévben végzett
munkáról.
Előterjesztő: intézményvezető
2.) A Lébényi Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde vezetőjének
beszámolója a 2013/2014-es nevelési évben végzett
munkáról.
Előterjesztő: intézményvezető
3.) A Közjó Szolgálatáért emlékplakett odaítéléséről döntés.
Előterjesztő: Polgármester
4.) Lébény
Nagyközség
Díszpolgára
kitüntető
cím
adományozásáról való döntés.
Előterjesztő: Polgármester
Szeptember 10.
1.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
rendeletének módosítása.
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
2.) Tájékoztató az Önkormányzat 2015. I félévi gazdálkodásának
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helyzetéről.
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
3.) Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről
4.) Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíjprogramhoz való
csatlakozás
Előterjesztő: polgármester
Október 29.
Közmeghallgatás
1.) Beszámoló a helyi adóztatás helyzetéről.
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
November 26.
1.) Tájékoztatás az Önkormányzat 2015. háromnegyed éves
gazdálkodásának helyzetéről.
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
2.) 2016. évi költségvetési koncepció.
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
3.) Az Önkormányzat 2016. évi belsőellenőrzési terve.
Előterjesztő: Jegyző
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
4.) A 2016/2017. tanévi iskolai felvételi körzeteinek
véleményezése.
Előterjesztő: Polgármester
December 17.
1.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének II.
féléves módosítása.
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
2.) A Képviselő-testület 2016 évi munkaterve.
Előterjesztő: Polgármester
Esetenként napirendre kerül a település életében jelentős
szerepet játszó vállalkozás bemutatkozása.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2015. december 31.
4.) A Lébényi Óvodafenntartó Társulás 2014. II. félévi költségvetés módosításának
véleményezése.
Előterjesztés ld. 3. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy mivel az óvoda Lébény, Mecsér és Bezi települések kapcsán
egy társulást képez, mindhárom település képviselő-testületének véleményeznie szükséges a
költségvetés módosítását. Ezt az anyagot is tárgyalta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság,
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melynek ülésén részt vett a vezető óvónő is, aki mind a három egységre szakmai irányítóként
és gazdasági rálátóként úgy nyilatkozott, hogy ezt a társulást, ha anyagilag nem is, de
leginkább erkölcsileg és egyfajta területi közösséghez való tartozás miatt érdemes fenntartani.
Megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e valakinek kérdése. Kérdés híján javasolja, hogy az
előterjesztést fogadják 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 Önkormányzat Képviselő-testületének
146/2014. (XII.18.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Lébényi Óvodafenntartó Társulás 2014. II. félévi
költségvetés módosítását elfogadásra javasolja a
Társulási Tanácsnak.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2014. december 18.
5.) A Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása.
Előterjesztés ld. 4. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Tóth Tünde jegyzőnek.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy a Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás 71 település hulladékgazdálkodási rendszerét tömöríti. Ennek a
társulásnak az alapdokumentuma a Társulási Megállapodás. Amennyiben ezt a megállapodást
módosítani szükséges, akkor azt valamennyi tagönkormányzatnak meg kell tárgyalnia és
minősített többséggel el kell fogadnia. A társulás munkaszervezete azzal a kéréssel fordult
hozzájuk, hogy az általuk mellékelten megküldött, elég terjedelmes anyagot terjesszék a
testület elé elfogadásra, hiszen a megállapodás ismételten módosításra szorul. A társulás
érdemi működését befolyásoló módosításokra nem tesz az előterjesztés javaslatot, csupán az
időközben bekövetkezett jogszabályi változásoknak való megfelelést szolgálják ezek. Kéri a
képviselő-testületet, hogy fogadja el.
Kovács Gábor megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele.
Hozzászólás híján szavazást rendel el. Kéri, hogy aki a Mosonmagyaróvári Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását
elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
147/2014. (XII.18.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás
módosított
Társulási
Megállapodását elfogadja.
A Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
erről a döntésről jegyzőkönyvi kivonat megküldésével
8

értesítse a Társulás Elnökét és a módosított Társulási
Megállapodást aláírja.
Határidő: 2014. december 19.
Felelős: Kovács Gábor polgármester
6.) Kérelem a Pere köz közművesítése iránt.
Előterjesztés ld. 5. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy érkezett az önkormányzathoz egy megkeresés a Pere köz
közművesítése iránt. Átadja a szót dr. Tóth Tünde jegyzőnek.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy röviden annyit tud ő is elmondani, hogy érkezett egy
megkeresés, amely abban kéri a testület állásfoglalását, hogy tervezi-e a Pere köz, illetve
környékének a közművesítését a közeljövőben, hiszen ott telkek lennének kialakíthatók,
illetve a 2009-ben elfogadott rendezési terv azon a területen egy utca nyitását is tervezi. Az
anyaghoz mellékeltek egy térképkivonatot, melyen látszanak az érintett szakaszok. Jelenleg
nincs közmű ezen a területen, a telkek értékét nagymértékben növelné a közműhálózat
kiépítése. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is tárgyalta ezt a kérelmet, ennek kapcsán még
tovább is ment, és nem csak az adott résznek a lehetséges telekkialakítását, közművesítését
vizsgálta meg, hanem általánosságban a település ilyen irányú fejlesztési lehetőségeit is. A
bizottság egyetértett abban, hogy ezzel a kérdéssel egyeztetést követően mindenképpen kíván
foglalkozni.
Kovács Gábor elmondja, hogy át kell tekinteniük a hatályos rendezési tervet, hogy hol
vannak telekkialakításra alkalmas területek, kell-e esetleg azokon módosítani, mert ha ennek
nekiállnak, akkor az időben is hosszú procedúra. Ha a megkeresés tárgyát képező területet is
érinti ilyen teendő, akkor ne külön, elszigetelten, hanem egyben, településszinten kezeljék
ezeket. Megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés híján
szavazást rendel el. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a testület vegye ezt a kérdést tartósan
napirendre, illetve erre a konkrét megkeresésre minél előbb a választ megfogalmazza,
kézfeltartással jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
148/2014. (XII.18.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete meg
kívánja vizsgálni a Pere köz közművesítésének,
valamint a településen új lakótelkek kialakításának
lehetőségét.
A Pere köz közművesítési lehetőségének kérdésében
további egyeztetést kíván folytatni a kezdeményezést
benyújtó magánszeméllyel.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2015. március 31.
7.) Tájékoztató a lébényi mentőállomás kialakítására tett kezdeményezésről.
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Előadó: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor elmondja, hogy többször előjött már ez a téma korábban is, az előző, sőt az
azt megelőző testület életében is, melyet megerősít az állami tűzoltóság kapcsán elért
pozíciójuk története, és jó lenne a mentőkkel kapcsolatban is előrelépni. Nem olyan régen volt
a Kisalföldben egy részletes cikk, és az ahhoz tartozó térkép egyértelműen mutatta, hogy
Lébény központtal abszolút beilleszkedne a meglévő 15 perces vonulási időket tartalmazó
körök közé egy újabb mentőállomás. Ezzel kapcsolatban megkeresték levélben az Országos
Mentőszolgálatot, illetve tájékoztatásul egy másolatot küldtek az országgyűlési
képviselőjüknek, dr. Nagy István Úrnak is. A mentőszolgálat viszonylag gyorsan válaszolt is,
levelükben az állt, hogy amennyiben a mentőfeladatok részletes elemzése igazolja a
mentőegység térségbe telepítésének sürgősségét, a mentőállomás építésénél gyorsabban
megvalósítható lehetőségként merül fel egy úgynevezett mentési pont létesítése, melynek
ügyében készséggel folytatnak az önkormányzattal egyeztetést. Úgy gondolja, hogy ez egy
félig pozitív válasz. Ezt csak tájékoztatásként szerette volna elmondani, erről döntést hozni
nem szükséges.
8.) Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról.
Előterjesztés ld. 6. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatokat a képviselők megkapták
írásban, az elmúlt testületi ülés óta eltelt időszakból emelne ki néhány eseményt.
 Legutóbb november 27-én volt ülés, az azt követő héten, kedden 10 órakor a Pannon
Víznél volt regionális értekezlet. Az egyik fontos, közérdekű és a testületre is tartozó
téma, amellyel az előző testület elkezdett már foglalkozni, a közkifolyók kérdése, mert
ezeket egy vonatkozó törvényi előírás miatt majd mérősíteni kell. A másik fontos téma
a vagyonértékelés volt. Ezeknek a tervezett végrehajtási ideje ez év december vége
volt. Ismertette az elnök úr, hogy egy évvel mindkettő kötelezettség végrehajtási idejét
meghosszabbította az állami felettes szerv. A vagyonértékeléssel kapcsolatban
elmondja, hogy addig finomították ezt a dolgot, hogy sikerült úgy megoldani, hogy ez
az önkormányzat feladata, de nem neki kerül majd pénzbe.
 3-án Tényőn járt egy önkormányzatoknak rendezett tájékoztatón, képzésen. Az új
ciklusban meginduló energetikai pályázatok teljes palettáját áttekintették a
Budapestről érkezett szakértőkkel. Sok érdekesség fog beindulni, szinte mindegyiken
tudnak majd indulni, ez már most kijelenthető.
 8-án a német önkormányzat megyei vezetése járt Lébényben. A fő apropója az volt
látogatásuknak, hogy a megyei teljes vezetőség január 3-án, szombaton Lébényben
fogja tartani az éves megbeszélését. A helyi német önkormányzat lesz a vendéglátó, és
ilyen szempontból is értékes ez, hiszen Lébény hírnevét viszik tovább majd.
 9-én egy egész napos polgárvédelmi továbbképzésen vettek részt jegyző asszonnyal.
Többek között belvíz-védekezési és egyéb feladatokról kaptak kötelező tájékoztatást.
 Ezt követően 15 órakor kistérségi ülés kezdődött, amelynek végeztével elköszöntek
Botos Gábor kistérségi koordinátortól, aki nyugdíjba vonult.
 Az alsó tagozatos iskolásoknak és az óvodásoknak karácsonyi ajándékként szerveztek
3D-s mozit a Közösségi Házba. Nagyon pozitív visszajelzést kaptak erre vonatkozóan,
és talán majd a jövőben is mód lesz erre.
 A tegnapi napon a hivatal szakmai kiránduláson vett részt Neusiedl am See-ben, és az
ottani önkormányzati hivatalt ismerhették meg. Egy nagyon érdekes és tanulságos
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szakmai nap volt. Szeretné elmondani, hogy a hivatal felszereltségét, berendezését
tekintve nincs szégyenkeznivalójuk az osztrák hivatalhoz viszonyítva. Azt gondolja,
hogy erre büszkék lehetnek.
 A mai napon 11 órakor volt a közterület figyelő kamerarendszernek az átadása. Itt volt
Csokán alezredes úr, részletesen bemutatta és átadta ezt a rendszert a lébényieknek. A
kábeltévé is készített erről egy filmet, amit érdemes megnézni.
 A mai napon ülésezett a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, azt megelőzően pedig a
Humán Bizottság.
 A mai napon megérkeztek a Lébény Újságok, még karácsony előtt odaér minden
háztartásba.
9.) Egyéb döntést igénylő ügyek
Kovács Gábor elmondja, hogy részükről ehhez kapcsolódóan most nincs előterjesztés,
megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e valakinek közérdekű kérdése, bejelentése.
Kérdés, bejelentés nem hangzott el.
Kovács Gábor megköszöni a képviselők aktív munkáját. A kedves nézőknek, a
jelenlévőknek és képviselő-társainak egy meghitt, boldog, gyertyafényes karácsonyi ünnepet
kíván, és közös sikerekben gazdag, boldog újesztendőt. Egyéb napirend és hozzászólás híján a
nyilvános ülést 19 óra 45 perckor bezárta.
K.m.f.
Kovács Gábor
polgármester

dr. Tóth Tünde
jegyző

Császár Béla
jegyzőkönyv hitelesítő

Sárvári István
jegyzőkönyv hitelesítő
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