Jegyzőkönyv
Készült: Lébény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 8-án, a
városházán tartott rendkívüli 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
Meghívott: Nagy Andor művelődésszervező
Kovács Gábor köszönti képviselő-társait, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselőtestület valamennyi tagja jelen van, tehát az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésére
felkéri Dr. Angyalics Attila és Bujtás László képviselőket. A meghívóban szereplő napirend
módosítására tesz javaslatot. Első napirendként javasolja megtárgyalásra az augusztus 19-20-i
programokról szóló tájékoztatást. Megkérdezi, hogy a képviselők részéről van-e módosító
javaslat a napirendhez, illetve a jegyzőkönyv hitelesítők személyéhez. Módosító javaslat híján
kéri, hogy aki a javasolt napirenddel és a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
86/2013. (VIII.8.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013.
augusztus 8-i ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) Tájékoztatás az augusztus 19-20-i programokról.
2.) Bérleti-szolgáltatási szerződés kötése a közétkeztetési
feladatok ellátására.
3.) Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek
filmforgatási célú használatára vonatkozó helyi szabályokról
szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
Jegyzőkönyv hitelesítők dr. Angyalics Attila és Nátz Miklós
képviselők.

1.) Tájékoztatás az augusztus 19-20-i programokról.
Kovács Gábor elmondja, hogy összeállt a program. Az előző megbeszélés alapján két napos
program lesz. 19-én kora délután kezdődik a városi mulatság a Templom téren. 20-án 14
órakor lesz az ünnepi istentisztelet. 15 órakor kezdődnek a hivatalos ünnepségek, melynek
keretén belül lesz a várossá nyilvánítás, az augusztus 20-i ünnepség, ezt követően az I.
Világháborús Emlékmű avatása, szentelése. Széles Sándor jelezte, hogy az augusztus 20-i
ünnepségen nem tud részt venni, de a 19-i rendezvényen jelen lesz. Dr. Nagy István
Mosonmagyaróvár Kistérség Elnökeként a várossá nyilvánítással kapcsolatban, az augusztus
20-i ünnepségről jómaga, Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő pedig az I. Világháborús
Emlékmű avatásával kapcsolatban mond ünnepi köszöntőt. Ezt követően pedig az „utolsó
falunap” megtartására kerülne sor 17 órától. A fogadás a zarándokházban kerülne megtartásra.
D. Szebik Imre nyugalmazott püspök úr az evangélikusok, Gőgh Tibor pedig a katolikusok
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részéről fog az újraszentelésnél közreműködni. Kovács Gábor átadja a szót Nagy Andor
művelődésszervezőnek.
Nagy Andor elmondja, hogy 19-i rendezvénynek a lakosok is, és ő is nagyon örül. A városi
mulatság a szórakozásé, és a résztvevőknek nem kell a következő napon munkanappal
számolnia. Az augusztus 20-i ünnepség a templomi események után 15 órakor kezdődik, ezt
követően pedig az utolsó falunap megtartására kerül sor. A plakátok a holnapi nap folyamán
kihelyezésre kerülnek. 19-e délutánjára tervezett főzős rendezvényre a helyi civil
szervezeteket, baráti társaságokat szólítják meg. A hozzávalók beszerzése, támogatásával
kapcsolatban lenne szükség állásfoglalásra. Felajánlásokból a hagyma, burgonya meglesz. Az
a kérdés, hogy az egyéb hozzávalókat finanszírozza-e az önkormányzat, ha igen, akkor
hogyan? Addig nem küldik ki a leveleket, amíg erről nem születik döntés.
Nátz Miklós javaslata, hogy biztosítsák a húsalapanyagot, vagy annak költségét, mert lehet,
hogy gondot okozna a civil szervezeteknek a 10-15 eFt-os kiadás, ahhoz, hogy szerepeljen
ezen a rendezvényen. Tudomása szerint az utolsó megbeszélés alkalmával abban maradtak,
hogy a feltételeket az önkormányzat biztosítja. Az a fő kérdés, hogy mi az, amit vállal az
önkormányzat.
Bujtás László szerint szó volt róla, hogy jegyet adnak a résztvevőknek, és a megfőzött étel ki
lesz osztva addig, amíg tart a mennyiség. Így támogatná, hogy az önkormányzat vegye meg a
húst hozzá. Meg lehet oldani úgy, hogy az önkormányzat által megvásárolt húsból elkészült
ételek kiosztásra kerülnek ingyen és nem kellene jegyeket biztosítani.
Kiszeli Lajos megkérdezi, hogy van-e valamilyen előzetes információ a tekintetben, hogy kik
azok a civil szervezetek, akik ebben részt vennének?
Nagy Andor elmondja, hogy szóban néhányan már jelezték részvételüket, de ez akkor fog
beindulni, ha a felkérő levél kiküldésre kerül.
Kovács Gábor elmondja, hogy a vadásztársaság biztosan jön, húst is ajánlott fel. Hajlandóak
lennének arra is, hogy el is készítik az ételt.
Kiszeli Lajos szerint mi lenne, ha megszabnák, hogy csapatonként x ezer Ft? Nem tudják,
hogy hány résztvevő, hány vendég lesz.
Nátz Miklós szerint, ha minden részt vevő kapna 10 eFt-ot, ebből már biztosítani lehet a
hozzávalókat.
Sárvári István is úgy gondolja, hogy az önkormányzat állja az alapanyagokat. Azzal
egyetért, hogy az ételt ingyen kell osztani, az italt ne támogassa az önkormányzat.
Kovács Gábor megkérdezi, hogy hozzájárul-e a testület, hogy ezen a rendezvényen az induló
csapatok 10.000 Ft-ig költségtámogatást kapjanak az önkormányzattól számla ellenében.
Nagy Andor elmondja, hogy csapatonként 6-7 italjegyre gondolt.
Wandraschek Ferenc Antal elmondja, hogy ez a csapatokra vonatkozik. Megkérdezi, hogy
mi lesz a lakossággal? Javasolja 1-2 hordó sör csapra verését. Ásványvizet vehetne az
önkormányzat.
Kovács Gábor jónak tartja az ötletet, de szerinte valamilyen időkorlátot, és a mennyiséget
meg kellene szabni.
Nátz Miklós szerint meg kell beszélni, hogy időben, összegben, vagy mennyiségben mi
legyen. A helyi vendégeket is illene meghívni, nem a végtelenségig.

2

2.) Bérleti-szolgáltatási szerződés kötése a közétkeztetési feladatok ellátására.
Előterjesztés ld. 1. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
megtárgyalta. A bizottság javaslata, hogy új pályázatot kell kiírni, ami 2014. augusztus 31-ig
szólna. Megkérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése? Kérdés, kiegészítés híján szavazásra
teszi fel a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát. Kéri, hogy aki ezzel egyetért,
kézfeltartással jelezze.
Dr. Tóth Tünde kéri a képviselő-testületet, hogy adjon felhatalmazást arra a
polgármesternek, hogy az ezekkel a feltételekkel az egy éves időtartamra lefolytatott
pályáztatást követően a nyertest megállapítsa, ne kelljen ezért még egyszer összehívni a
testületet.
Kovács Gábor minden belső feltételrendszer változatlansága mellett azzal, hogy egy éves
futamidőre, a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. Kéri,
hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
87/2013. (VIII.8.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a korábbi
pályázati tartalomnak megfelelően, egy éves időszakra (2014.
augusztus 31-ig) szóló pályázatot ír ki a közétkeztetési feladatok
ellátására.
Felhatalmazza
a
polgármestert
a
pályázati
eljárás
lebonyolítására, valamint arra hogy az új pályázati felhívásra
beérkezett pályázatok közül a nyertest megállapítsa, és vele a
bérleti szolgáltatási szerződést megkösse.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. augusztus 31.

3.) Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatára
vonatkozó helyi szabályokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
Előterjesztés ld., 2. sz. melléklet
Kovács Gábor megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése,
észrevétele?
Wandraschek Ferenc Antal méltányossági kategóriákat a filmezésnél mennyire részletesen
kell kitárgyalni.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy ezeket nem kell kitárgyalni, mert egyedileg történik a döntés
róla, ha ilyen lesz. Ha valaki ilyet szeretne, az a Kormányhivatalhoz fordul, aki ennek az
egésznek az adminisztrációját végzi. Hatósági szerződést köt a kérelmezővel, ami a képviselőtestület jóváhagyásával válik érvényessé, tehát a téma mindenképpen a képviselő-testület elé
kerül, hogy ha ilyenre sor fog kerülni.
Kovács Gábor kéri, hogy aki az előterjesztett rendelettervezetet elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
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A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet, ezzel
megalkotta Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (VIII. 12.)
önkormányzati rendeletét az önkormányzat tulajdonában álló közterületek
filmforgatási célú használatára vonatkozó helyi szabályairól.
Kovács Gábor elmondja, hogy dr. Porpáczy Krisztina leírta a jövőre vonatkozó elképzeléseit.
Sárvári István elmondja az iskola busszal kapcsolatban beszámolt a tankerületnek a
képviselő-testület véleményéről, miszerint szeretnék, ha megoldaná a tankerület. Amennyiben
nem sikerül, a mecséri gyermekek szállítását vállalják, amennyiben Bezi a saját fuvarját
bevállalja. A tankerület beszélt erről Bezivel, aki ettől elzárkózott. Egy vállalkozóval vette fel
a kapcsolatot a tankerület, aki a mecséri fuvart meg tudja oldani. A bezi képviselő-testület
napirendjére tűzte a gyermek szállítását, és úgy döntöttek, hogy az egy fuvart sem vállalják el.
Mecsér így megoldódik, viszont Bezi kérdéssé vált, kérdés, hogy a gyermekek odavisszaszállítását megoldják-e, vagy próbáljon-e ott is a tankerület vállalkozóval szerződni.. A
délutánira lát esélyt, hogy azt a vállalkozó megcsinálja, a reggelire kevésbé.
Wandraschek Ferenc Antal szerint mindenképpen kellene vásárolni egy használt buszt, és
vállalják be a fuvart. Meglátása, hogy fel kellene venni egy embert, akinek a munkakörét
ezzel is lehetne bővíteni, és akkor mindkettőt ők látnák el.
Sárvári István arra lát esélyt, hogy a busszal a reggeli fuvart megcsinálják, a tankerület pedig
vállalkozóval próbálja megoldani a délutánit. Úgy gondolja, hogy a bezi gyermekek
elhozatalát reggel be kell vállalni úgy, ahogy az elmúlt évben, a másikat pedig próbálja
megoldani a tankerület.
Wandraschek Ferenc Antal megkérdezi, hogy mennyi idejük van erről dönteni? Kérdés az,
hogy van-e hajlandóság használt busz vásárlására.
Kovács Gábor szerint nincs az a helyzet, hogy nekik kellene vásárolni, meglátják, hogy mit
hoz a jövő.
Sárvári István elmondja, hogy Mecsér polgármestere is próbál valamit intézni a Volánnal, de
sok a bizonytalanság a jövőt illetően. Kéri, hogy azt mondhassa, hogy egy évig a tavalyi
feladatukat, ha nem sikerül más megoldást találni, akkor azt bevállalják, nyilván egy
magasabb összegért. Ez a feladatuk pedig a reggeli bezi járat volt. Szorgalmazhatja azt is,
hogy ha mód van rá, azt is oldja meg a tankerület.
Kiszeli Lajos megkérdezi, hogy mennyit fizetnek ezért a reggeli fuvarért?
Sárvári István elmondja, hogy a tankerületben 200 Ft körüli a kilométer díj. Azt javasolja,
mert sok a bizonytalanság, hogy mondhassa azt, ha nem sikerül a vállalkozóval a reggeli bezi
fuvart megcsinálni, akkor ők megcsinálják, ahogy tavaly is ebben az évben, a délutánt pedig
próbálja megoldani a tankerület a vállalkozóval.
Kovács Gábor szerint fogadják el azt, amit Sárvári István mondott.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy ezt megállapodásban rögzíteni kell.
Kovács Gábor kéri, hogy aki elfogadja Sárvári István javaslatát egy tanéves távlatra,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
88/2013. (VIII.8.) határozata
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Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a
2013-2014-es tanévben is megoldja a bezi felső tagozatos diákok
reggeli iskolába szállítását, az Önkormányzat tulajdonában lévő
kisbusszal.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az erről szóló szerződést az
Önkormányzat nevében aláírja.
Nátz Miklós megkérdezi, hogy az Ipari park szerviz útja és a fő út közötti elgazosodott terület
kihez tartozik? Nagyon el van hanyagolva, most még kezelhető lenne ez a terület. Közel két
éve ki van borulva egy oszlop is, nem tudja, hogy ez kihez tartozik. Sok reklamáció volt a
ködösítéses szúnyogirtással kapcsolatban, mert nem voltak tájékoztatva a lakosok.
Legközelebb, ha ilyen lesz, alaposabb tájékoztatás kell.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy a szúnyogirtást központilag a katasztrófavédelem
koordinálja, aki megbízott egy vállalkozót, aki értesíti az önkormányzatokat, de sajnos
előfordult, hogy nem akkor volt a szúnyogirtás, amikorra kiértesítették. A méhészeket
kötelességük kiértesíteni, amit meg is tesznek. A honlapra is fel szokták tenni aszerint, ami
szerint kapják az értesítést. Lehet a cég felé jelezni, hogy kérik a továbbiakban pontosan
betartani az előzetes jelzésüket és lehetőség szerint hamarabb tegyék meg az értesítést.
Wandraschek Ferenc Antal megjegyzi, hogy a honlapon még mindig Lébény nagyközség
van. A lébényi utak tábláinak festését, cserélését meg kellene oldani. A Római út Kossuth
Lajos utca sarkánál nem lehet látni a fáktól a táblát. Elmondja, hogy a Lokálpatrióta Egyesület
elkészített egy információs táblát, amit addig nem raknak ki, míg az önkormányzat nem
hagyja jóvá, hogy hová tegyék. Megkérdezi, hogy tehetik-e a régi helyére, vagy kereshetnek
más helyet?
Kovács Gábor elmondja, hogy folyamatos a javítás.
Kiszeli Lajos közli, hogy a honlapon Porpáczy doktornő rendelési ideje rosszul van
feltüntetve.
Dr. Tóth Tünde szólni fog az illetékes kollégának.
Kovács Gábor szerint az információs táblát a régi helyére kellene tenni.
Nátz Miklós megkérdezi, hogy a hulladékudvarral kapcsolatban van-e valamilyen fejlemény?
Kovács Gábor elmondja, hogy nincs fejlemény, az van, ami legutóbb is elhangzott. A
területet lekaszáltatták számla ellenében. Sajnálja, hogy a beültetett cserjék nagy része már
kiszáradt.
Nátz Miklós szerint a lakosságot az érdekli, hogy mikor lesz.
Kiszeli Lajos olvasta a Kisalföldben, hogy Mosonmagyaróváron megkezdték a 60 l-es barna
színű zöld hulladék tárolására használható edények ingyenes kiosztását. Ez minden
településen így történik majd?
Kovács Gábor elmondja, hogy amikor az egész kifut, akkor igen, mert ennek a működésének
egyik alapvetése, hogy az egész 71 településen egyforma szolgáltatásnak kell lenni.
Wandraschek Ferenc Antal elmondja, hogy az I. Világháborús Emlékmű felújításakor olyan
hiba történt az alapzatnak az elkészítésénél, hogy a keretnek az alja beleért a talapzatnak a
betonjába. Mivel ezt szóvá tették, kivágták és annak a helyét pöttyökkel kijavították. A gond
az, hogy így furcsán néz ki. Azt gondolja, hogy ezt most nem tudják átvenni. Egy vékony
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szalaggal le kell ragasztani és lefesteni azt a csíkot és meglátják, hogy utána mit tudnak
csinálni.
Kovács Gábor azt mondja, hogy ez a bizottság hatásköre. Az elején azt mondták, hogy
egészen végig viszik, ebbe nem is akar belefolyni. A számlát akkor fizetik ki, amikor a
bizottság elnöke azt mondja, hogy átvehető.
Nátz Miklós szerint a lábazat egyenessége kifogásolható. Amennyiben teljes díjat számol fel
érte, akkor teljes munkát is vár el az ember.
Kovács Gábor egyéb napirendi pont és hozzászólás híján az ülést 17:30 órakor bezárta.
K.m.f.
Kovács Gábor

dr. Tóth Tünde

polgármester

jegyző

Bujtás László

dr. Angyalics Attila

jegyzőkönyv hitelesítő

jegyzőkönyv hitelesítő
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