Jegyzőkönyv
Készült: Lébény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-én, a
városházán tartott nyilvános 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:
Gál Lászlóné igazgatási főmunkatárs
Hackné Prémus Irén pénzügyi főelőadó
Merkó Éva pénzügyi munkatárs
Kovács Gábor köszönti képviselőtársait, megjelenteket, illetve a televízió nézőit, az ülést
megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület valamennyi tagja jelen van, tehát az ülés
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Nátz Miklós és Wandraschek Ferenc Antal
képviselőket. A meghívóban szereplő napirendet javasolja elfogadásra. 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 személyévet egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
122/2013. (XII. 19.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. december
19-i ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének II.
féléves módosítása.
2.)a) A szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól
és a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
b) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendelet módosítása.
3.)A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet
megalkotása.
4.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére
vonatkozó
közszolgáltatással
kapcsolatos
önkormányzati rendelet megalkotása
5.)Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi
munkaterve
6.)Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
7.) Egyéb döntést igénylő ügyek
a) Kábeltelevíziós műsorszolgáltatás díjának inflációt követő
megemelése
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b) A lébényi 670, 671, 737 és 738 hrsz-ú ingatlanok forgalmi
értékbecslésének elrendelése
c) Az Egyesület Lébényért kérelme
Jegyzőkönyv hitelesítők: Nátz Miklós és Wandraschek Ferenc
Antal képviselők.
1.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének II. féléves módosítása.
Előterjesztés ld. 1. sz. melléklet
Kovács Gábor tájékoztatásul elmondja, hogy kötelezettségük folyamatosan előre tervezni,
illetve a kiadási-bevételi oldal alakulása alapján módosítani a bázisértékhez a terveiket. Most
történik ez a II. félévre vonatkozóan. Képviselő-társai részletes anyagot kaptak.
Összességében megállapíthatják, hogy a módosítások a takarékos, kiegyensúlyozott és
megfontolt gazdálkodást, működést tükrözik. Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság megtárgyalta. Megkéri Wandraschek Ferenc Antalt, a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.
Wandraschek Ferenc Antal köszöni a szót. Elmondja, hogy az ülésen a bizottság tagjai és a
jelenlévő képviselők megtárgyalták a részletesen kidolgozott anyagot. Az előterjesztést
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Kovács Gábor megkérdezi az anyag készítőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.
Hackné Prémus Irén nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni.
Kovács Gábor megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel
híján szavazásra teszi fel. Kéri, hogy aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet, ezzel
megalkotta Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 20.)
önkormányzati rendeletét Lébény város önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
12/2013. (IX.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.
2.)a) A szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól és a gyermekvédelmi
feladatok helyi ellátásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
b) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása.
Előterjesztés ld. 2. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Tóth Tünde jegyzőnek.
Dr. Tóth Tünde köszönti a képviselőket és a televízió nézőit. Elmondja, hogy a két alpont, a
téma összefüggésére tekintettel, együtt kerül tárgyalásra. A szociális rendelet módosításának
oka a szociális törvénynek a 2014. január 1-én hatályba lépő módosítása. Jövő év január 1-től
az átmeneti, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, mint önálló
támogatási forma megszűnik, egységes önkormányzati segéllyé olvad össze. Célja hasonló,
mint a korábbi ellátási formáknak. Módosítást jelent, hogy a törvény bevezeti az egységes
jövedelmi értékhatárt. Megjegyzi, hogy ezen támogatási formákat, amik eddig megvoltak, a
továbbiakban is szeretnék biztosítani, egységesen ilyen név alatt, de meglennének azok a
különbségek, hogy milyen élethelyzetre tekintettel állapítják meg ezt a bizonyos segélyt. A
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás beleintegrálódik ebbe. Ez indokolta azt, hogy a
gyermekvédelmi rendeletet egységesítsék a szociális rendelettel, így egy rendeletben
szabályozzák a két szegmensét ezen típusú ellátásoknak. Más érdemi változást a korábbi
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rendeletekhez képest nem javasolt megtenni, két kivétellel. Az egyik a természetbeni
önkormányzati segély maximális összeghatárát a nyugdíjminimum 100 %-a helyett 120 %ban javasolják megállapítani. A másik pedig a helyben szokásos legolcsóbb temetés összege,
amit szintén szabályozni kell a rendeletben. A korábbi 100 eFt helyett 150 eFt-ot javasolnak.
A második előterjesztett rendelet tervezet a Szervezeti és Működési Szabályzatnak a
módosítására hivatott, az előző rendeletmódosítással szinkronban, hiszen hogy ezt a
támogatási formát be tudják iktatni, az erre jogosult döntéshozót is ki kell jelölni, amire az
SZMSZ mellékletében kerül sor. Korábbi gyakorlatnak megfelelően ezt a segélyt is a Humán
Bizottság hatáskörébe javasolja telepíteni. 2014. január 1-től a méltányossági
közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása és az ezzel kapcsolatos ügyintézés a
képviselő-testület hatáskörébe kerül a jegyző hatásköréből. Indítványozza, hogy ezt a döntést,
tekintettel arra, hogy annak meghozatalára a törvény 8 napos ügyintézési határidőt ír elő, a
polgármesterre ruházzák át. Ezzel kapcsolatban indokolt módosítani a Szervezeti és Működési
Szabályzat mellékletét. Hozzáteszi, hogy a Humán Bizottság a módosítások lényegét
megismerte.
Kovács Gábor megkérdezi az illetékes előadót, hogy az ismertetőből kimaradt-e valami
fontos.
Gál Lászlóné elmondja, hogy minden benne van az előterjesztésben.
Kovács Gábor megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e valakinek kérdése.
Nátz Miklós elmondja, hogy a polgármesterre átruházott hatásköröket említette jegyző
asszony. Elég sok volt eddig jegyzői hatáskörben, és 8 napon belül kell döntést hozni
bizonyos témákban. Kérdés, hogy ezt képes lenne-e megtenni a testület, mivel a testületre
hárítja át, talán meg kellene próbálni. A törvény úgy írja, hogy a testületre hárította át, ami a
jegyző hatásköre volt. Meg kellene próbálni, hogy a testület bír e vele, és ha nem bír vele, és
túl nagy teher, akkor is ráérnének ezt a polgármesterre átruházni. Ez a véleménye ebben a
témában.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy ha a testületi szerv a döntéshozó, akkor itt már belép a
közigazgatási eljárási törvény, ami szerint a legközelebbi testületi ülésig lehet halasztani a
határidőt. Azért tartották célszerűbbnek a polgármesterre ruházni, mert nem olyan döntésről
van szó, mint pl. az önkormányzati segélynél, hogy mérlegelni lehet, hogy milyen összegű
ellátást biztosít, stb., hanem aki megfelel a rendeleti feltételeknek, akkor itt nincs mit
mérlegelni, hanem meg kell állapítani az ellátást, vagy el kell utasítani a kérelmet,
tulajdonképpen technikai jellegű döntésről van szó. Természetesen az is lehet, hogy ez a
hatáskör a Humán Bizottság hatáskörébe kerül át, nincs semmi akadálya, de így tartották
egyszerűbbnek.
Kovács Gábor szavazásra teszi fel. Kéri, hogy aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet, ezzel
megalkotta Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 20.)
önkormányzati rendeletét a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól és a
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Kovács Gábor kéri, hogy aki a Szervezeti és Működési Szabályzatáráról szóló rendelet
módosítást elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet, ezzel
megalkotta Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 20.)
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önkormányzati rendeletét Lébény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2013. (VII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról.
3.)A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása.
Előterjesztés ld. 3. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás fogja ellátni a továbbiakban a feladatokat a hulladékgazdálkodás
terén. A régi rendszer működik, az új még nem lépett életbe. A testület elé azért került a téma,
mert a munkát felügyelő hatóságok kötelezően előírták idevonatkozó önkormányzati rendelet
megalkotását. Átadja a szót dr. Tóth Tünde jegyzőnek.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy módosítás alatt áll az egész hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási rendszer. A hulladékgazdálkodási törvény változásával is összefügg, de
leginkább azzal kapcsolatosan, hogy a település a Mosonmagyaróvári Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja, és ezt a társulást hatalmazta fel, hogy a
közszolgáltatási szerződéseket megkösse. Az elmúlt évben lezajlott változásokról már
többször volt szó, teljesen átrendeződött a hulladékgazdálkodásnak a rendszere. A korábbi
Rekultív Kft-ből kivált Kft., ami szintén Rekultív név alatt fut, önkormányzati tulajdonba,
pontosabban az önkormányzati társulásnak a tulajdonába került. Ez a cég fogja a
továbbiakban ellátni, mint önkormányzati cég a közszolgáltatást. Megmaradt a településeknek
azon feladata, hogy rendeletet alkossanak a közszolgáltatás tartalmáról. Egységes rendszerről
van szó, a rendeletnek is egységesnek kell lennie. A rendelettervezet elkészítését a Társulás
munkaszervezete vállalta magára, így készen kapták az anyagot. Annyiban más ez, mint a
korábbi években megszokott közszolgáltatási rendelet, hogy a díjszabályozás teljes mértékben
kikerült az önkormányzatok hatásköréből, tehát a díjat nem tartalmazza. A meglévő, illetve
felálló közszolgáltatás tartalmának a szabályzásáról, az ellátási rend szabályozásáról van szó
benne. Ezen rendelet megalkotása kötelező, a meglévő rendszert tereli szabályozott keretek
közé. Javasolja a rendelet tervezet elfogadását. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy nagy
igény mutatkozik a lakosság részéről, hogy a szolgáltatásokról egy részletes tájékoztatást
kapjanak. A következő ülésre reményei szerint meg tudják hívni a közszolgáltató cég
képviselőjét, és ő fog a lakosság részére egy tájékoztatót tartani.
Kovács Gábor kéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság
álláspontját.
Wandraschek Ferenc Antal elmondja, hogy az ülésen tárgyalták ezt a napirendi pontot is.
Hosszas vita után elfogadásra javasolják a testületnek az előterjesztést. Hozzáfűzi, hogy az
Iskola köz és a Temető utca sarkáról a hulladéksziget eltűnt. A lakosság tájékoztatása miatt el
kell mondani, hogy ez nem önkormányzati döntés, hanem csökkentették a szigetek számát a
hulladékgazdálkodásnál. Nem tudja, hogy addig, amíg a hulladékudvar nem működik, miért
csökkentik a szigetek számát.
Kovács Gábor elmondja, hogy mindent megtesznek azért, hogy a januári ülésre a szolgáltató
képviselője eljöjjön, akitől lehet majd a részletekről érdeklődni. Kéri, hogy aki az
előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet, ezzel
megalkotta Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (XII. 20.)
önkormányzati rendeletét a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról.
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4.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatással kapcsolatos önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztés ld. 4. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Tóth Tünde jegyzőnek.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy a hulladékokról szóló törvény módosította a
vízgazdálkodásról szóló törvényt, ami felhatalmazást ad az önkormányzat számára arra, hogy
a nem közműre rákötött szennyvíz után az ezzel kapcsolatos közszolgáltatást rendeletében
szabályozza. A vízgazdálkodásról szóló törvény azt is megmondja, hogy mit kell tartalmaznia
ennek a rendeletnek, a közszolgáltatás kereteit kell megadni. Fontos tartalmi elem ugyanakkor
az is, hogy meg kell határozni azt a közszolgáltatót, aki a település területén jogosult az ilyen
irányú tevékenység végzésére. A rendelet megalkotását együtt kell kezelni az erre vonatkozó
közszolgáltatási szerződés megkötésével. Korábban is szabályozta az önkormányzat
rendeletében a folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást, viszont az a Kft., aki ezt
korábban végezte, időközben ez irányú tevékenységét megszüntette. Olyan céget kellett
keresni, aki jogosult ezen tevékenységre, és a Pannon-Víz mutatkozott ilyen cégnek, így tőlük
kértek ajánlatot a közszolgáltatási szerződésre. Ezt a tervezetet tartalmazza az előterjesztett
anyag, illetve ezzel szinkronban az ezzel kapcsolatos rendeleti szabályzást is előterjeszti. A
rendelet tartalmazza majd a díjakat is, amely díjakat a mindenkori ingatlan használónak kell
megfizetni a közszolgáltató számára. Fontos lesz, hogy a közszolgáltató és az
ingatlantulajdonos kapcsolatot tudjon tartani egymással. Az ezzel kapcsolatos információt
közzéteszik, hogy a lakosság értesülhessen erről. Javasolja a rendeletet elfogadásra.
Kovács Gábor megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése. Elmondja, hogy szerencsére
Lébényre ez már nem jellemző, túlnyomó többség rá van kötve a csatornarendszerre. Kevés
embert érint, viszont a törvény előírásai szerint ezzel kötelesek foglalkozni. Megkéri a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.
Wandraschek Ferenc Antal elmondja, hogy a bizottsági ülésen ezt az előterjesztést is
részletesen megtárgyalták. Szerencsére Lébény városát minimális mértékben érinti ez a gond.
A Pannon-Víz Rt. által adott iránymutató összeget tudják javasolni a lakosság fele.
Elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Kovács Gábor szavazásra teszi fel. Kéri, hogy aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet, ezzel
megalkotta Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII. 20.)
önkormányzati rendeletét a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó helyi közszolgáltatásról.
5.)Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve
Előterjesztés ld. 5. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy ez egy terv sor, amit tudtak, minden bekalkuláltak. Kéri, hogy
fogadja el a testület. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, kiegészítés. Kérdés, kiegészítés híján
szavazásra teszi fel. Kéri, hogy aki a képviselő-testület 2014. évi munkatervét elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
123/2013. (XII. 19.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.
munkatervét az alábbiak szerint állapítja meg:
Január 30.
1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelete (1.
olvasat).
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
2.) Az önkormányzat 2014. 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 27.
1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének
megalkotása.
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
2.) 2013. évben az egyesületekben, civil szervezetekben végzett
tevékenységek elismerése.
Március 27.
1.) Tájékoztató a szociális törvény szerinti, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok
ellátásáról.
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítésben részt vesz: Humán Bizottság
2.) Az
önkormányzat
Szociális
Szolgáltatástervezési
Koncepciójának felülvizsgálata.
Előterjesztő: Jegyző
Előkészítésben részt vett: Humán Bizottság
3.) A Humán Bizottság beszámolója a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott feladatainak végrehajtásáról.
Előterjesztő: a Bizottság elnöke
Előkészítésben részt vett: Humán Bizottság
4.) A 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása.
Előterjesztő: Polgármester
5.) Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása.
Előterjesztő: intézményvezető
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évi

Április 24.
1.) 2013. 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.
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítésben részt vesz: Humán Bizottság
4.) A képviselői keret felosztásáról való döntés.
Előterjesztő: Polgármester
Május 29.
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
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
3.) Közbeszerzések éves statisztikai összegzése.
Előterjesztő: Jegyző
Június 26.
1.) A Lébényi Általános Iskola és AMI Igazgatójának
tájékozatója a 2013/2014-es tanévben végzett munkáról.
2.) A Lébényi Óvoda vezetőjének beszámolója a 2013/2014-es
nevelési évben végzett munkáról.
3.) A Közjó Szolgálatáért emlékplakett odaítéléséről döntés.
Előterjesztő: Polgármester
4.) Lébény
Nagyközség
Díszpolgára
kitüntető
cím
adományozásáról való döntés.
Előterjesztő: Polgármester
Szeptember 11.
Közmeghallgatás
1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
rendeletének módosítása.
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
2.) Tájékoztató az Önkormányzat 2014. I félévi gazdálkodásának
helyzetéről.
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
3.) Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről.
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4.) Bursa Hungrarica önkormányzati ösztöndíjprogramhoz való
csatlakozás.
Előterjesztő: polgármester
Október
Az új képviselő-testület alakuló ülése
Október 30.
1.) Beszámoló a helyi adóztatás helyzetéről.
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
2.) 2015. évi költségvetési koncepció.
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
3.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
felülvizsgálata.
Előterjesztő: jegyző

November 27.
1.) Tájékoztatás az Önkormányzat 2014. háromnegyed éves
gazdálkodásának helyzetéről.
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
2.) Az Önkormányzat 2015. évi belsőellenőrzési terve.
Előterjesztő: Jegyző
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
3.) A 2015/2016. tanévi iskolai felvételi körzeteinek
véleményezése.
Előterjesztő: polgármester
December 18.
1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének II.
féléves módosítása.
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
2.) A Képviselő-testület 2015. évi munkaterve.
Előterjesztő: Polgármester
Esetenként napirendre kerül a település életében jelentős
szerepet játszó vállalkozás bemutatkozása.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2013. december 31.
6.)Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előterjesztés ld. 6. sz. melléklet
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Kovács Gábor elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatokról készült jelentést a
képviselők írásban megkapták. A legutóbbi ülés óta történt eseményeket az alábbiak szerint
sorolja fel.
 Legutóbbi képviselő-testületi ülés november 28-án volt.
 December 5-én Győrben a városházán volt regionális tanácskozás. A várható, jelenleg
még tervezési stádiumban levő, és főként uniós pályázatok megalkotásának
folyamatáról kaptak tájékoztatást. Fontos szerepet szánnak az önkormányzatoknak a
következő pályázati ciklusban a megvalósítási folyamatokban.
 12-én Ausztriából járt nála egy jegyző úr és azzal kapcsolatban kereste meg, hogy a
településük és Lébény között szeretnének egy uniós pályázaton keresztül
megvalósítani egy turista útvonalat. Ennek ismertetése történt meg a megbeszélés
során. Anyagi vonatkozása semmiben nem jelentkezik.
 18-án a mosonmagyaróvári kórházban volt az egészségfejlesztési irodának egy ülése.
A kistérség 120 mFt-ban nyert egészségfejlesztési, szemléletformálási anyagi
támogatást, ennek előkészületeiről kaptak részletes tájékoztatást. Kiemelte, hogy jövő
évben több alkalommal is tervezik szűrőbuszok kiküldését a településekre.
 11 órakor volt kistérségi ülés, ahol dr. Nagy István elnök úr évösszefoglalót tartott és
beszámolt a közelmúltbeli pályázati sikerekről, valamint elfogadták az éves
programot.
 28-án a tűzoltóságra kaptak meghívást jegyző asszonnyal együtt. Életszerűen
bemutatták a már működő tűzoltósági intézményt, eszközöket. Az átadás óta 14
alkalommal teljesítettek szolgálatot kisebb eseményeknél.
 17 órakor pénzügyi és gazdasági bizottsági ülés volt.
7.) Egyéb döntést igénylő ügyek
a.) Kábeltelevíziós műsorszolgáltatás díjának inflációt követő megemelése
Előterjesztés ld. 7. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy Pálinger Béla kérelmet nyújtott be egy inflációt követő
emelésről. 2,7 %-os emeléssel számol, az emelés mértéke 2040 Ft egy hónapra vetítve.
Megkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét a bizottság álláspontjának ismertetésére.
Wandraschek Ferenc Antal elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a kérelmet. Az abban
szereplő emelés mértékét elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Kovács Gábor kérdés, észrevétel híján szavazásra teszi fel. Kéri, hogy aki az előterjesztést
elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
124/2013. (XII. 19.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pálinger Béla
egyéni vállalkozó és az önkormányzat közötti megbízási szerződés
megbízási díját nevezett kérelmére 2040,- Ft/hó összeggel megemeli.
Ennek megfelelően a megbízási díj 77.860,- Ft/hó összegre változik.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti
tartalmú szerződésmódosítást ügyében eljárjon.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 31.
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b.) A lébényi 670, 671, 737 és 738 hrsz-ú ingatlanok forgalmi értékbecslésének
elrendelése
Előterjesztés ld. 8. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Tóth Tünde jegyzőnek.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy korábban volt szó arról, hogy ezen ingatlanok tulajdoni
helyzete rendezetlen. A volt tulajdonos leszármazottai támasztanának igényt ezen
ingatlanokra. Az ezzel kapcsolatos jogi eljárás rendkívül bonyolult és költséges lenne. Ezért
az érintettek úgy látják célszerűnek, mivel mindenképpen ragaszkodnának ezen ingatlanok
tulajdonjogához, hogy szívesen megvásárolnák ezt az önkormányzattól. Ismertette velük
ennek hátterét, hogy erre értékbecslés ismeretében van lehetőség, pályázat útján. Ők ezt
elfogadták, és az ezzel járó költséget viselik. Kéri, hogy a testület rendelje el ezen ingatlanok
értékbecslését azzal, hogy az értékbecslés díját a vásárolni szándékozók viselik. Az
értékbecslés ismeretében a későbbiekben visszatérnek az esetleges értékesítésnek a kérdésére.
Kovács Gábor megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? Megkéri a Pénzügyi
és Gazdasági Bizottság elnökét a bizottság álláspontjának ismertetésére.
Wandraschek Ferenc Antal elmondja, hogy a bizottság ezt az előterjesztést is megtárgyalta.
Arra az elhatározásra jutottak, hogy értékbecslést készíttetnek, az értékbecslőt az
önkormányzat fogja megnevezni. Ennek az értékbecslésnek a tudatában fogják ismételten
tárgyalni a kérdést.
Kovács Gábor elmondja, hogy értékbecslést kérnek erre az ingatlanra. Aki ezzel egyetért,
kéri, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
125/2013. (XII. 19.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a Lébény
belterületi 670, 671, 737 és 738 hrsz-ú ingatlanok forgalmi
értékbecslését, melynek költségét az ingatlanok értékesítését
kérelmező felek viselik.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2014. január 30.
c.) Az Egyesület Lébényért kérelme
Előterjesztés ld. 9. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy az egyesület elnöke megkereste az önkormányzatot. Nem ez
az első eset, amikor az önkormányzat segítő kezet nyújt az aktív egyesületeknek. Öröm volt
olvasni, hogy az egyesület másutt keresett forrást, a Leader Szervezeten belül találtak egy
ilyet. Probléma, és itt nyújtanak segítséget, hogy ezeknél a pályázatoknál a megvalósulás után
tudnak csak elszámolást benyújtani, így segítő bankként működnének az egyesülettel
szemben. Az elszámolást és lebonyolítást annyiban tudnák elősegíteni, és ehhez kéri a
képviselők hozzájárulását, hogy a 800 eFt-os elnyert pályázat megvalósítás szakaszában a
forrását az önkormányzattól kapja azzal, hogy miután ez lezajlott, teljes egészében visszafizeti
az egyesület az önkormányzatnak, ez várhatóan egy év alatt történik meg. Megkéri a Pénzügyi
és Gazdasági Bizottság elnökét a bizottság álláspontjának ismertetésére.
Wandraschek Ferenc Antal elmondja, hogy a bizottság ezt a napirendi pontot is
megtárgyalta. Elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
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Kovács Gábor szavazásra teszi fel. Kéri, hogy aki ezt elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
126/2013. (XII. 19.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
az Egyesület Lébényért részére az egyesület által elnyert PUHAB
Programsorozat projektcímű, a Szigetköz- Mosoni-sík LEADER
Helyi Akciócsoport HVS e-LEADER TK3 Intézkedési Terv 4.sz.
Közösségformáló rendezvény támogatása c. pályázati felhívásán
elnyert pályázata megvalósításának előfinanszírozását biztosítja, és
ennek céljára 800.000,- Ft összeget bocsát az egyesület
rendelkezésére, melyet az utolsó kifizetési kérelem pozitív elbírálása,
és az utolsó támogatás folyósítása után, de legkésőbb 2014
decemberében visszakap.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásról szóló
megállapodást az önkormányzat nevében aláírja és a támogatási
összeg átutalásáról gondoskodjék.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: polgármester
Kovács Gábor elmondja, hogy korábban már volt erről szó, hogy a következő évben
szeretnék a sportöltöző tetőszerkezetét felújítani. Ezzel kapcsolatban érkeztek be külsős
ajánlatok is, de az önkormányzat is készített. Az itteni szakember csapat, ha megerősítést kap,
ugyan úgy el tudja készíteni, mint a külsős vállalkozók, sőt kedvezőbb áron, azzal, hogy
ebben segítségre van szükség szakember felvételére. A fizikai állománynál szakember
felvételét indítványozza. A bizottsági ülésen ismertette, hogy ennek különös jelentősége ez,
hogy ha összehasonlítja az önkormányzat által készített árajánlattal a külsős árajánlatok
olcsóbbikával, akkor ebbe belefér a dolgozónak a bére is. Helyi szakemberek dolgoznának és
ez a projekt az ő bérére is fedezetet nyújtana. Javasolja, hogy a fizikai állománynál egy
létszámbővítést engedélyezzen a testület január 1-től. A Pálos rendház kapcsán is rengeteg
munka van, a múzeumnál is vannak felújítási munkák. Ez a szakember nagyon ráférne a
fizikai csapatra. Megkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét a bizottság
álláspontjának ismertetésére.
Wandraschek Ferenc Antal elmondja, hogy a bizottság ezt a napirendi pontot is tárgyalta.
Arra az elhatározásra jutottak, hogy javasolják a fizikai állomány egy fő létszámmal történő
bővítését. Egyezik az elképzelése azzal, hogy azok a kis házak, amelyek a forralt bor
osztásánál működnek, a városi napon nagy hasznára lehetnének a városnak. Ott is lehetne
alkalmazni ezeknél az elkészítésénél a fizikai dolgozót, aki faipari szakember. Elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Kovács Gábor megkérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése? Aki az előterjesztéssel
egyetért, kéri, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
127/2013. (XII. 19.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a költségvetés engedélyezett létszámkeretét
túllépje, és a létszámkereten felül egy fő munkatörvény hatálya alá
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tartozó technikai dolgozót 2014. január 1-jétől teljes munkaidőben
(napi 8 órában) foglalkoztasson.
Felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés aláírására.
Felelős: Kovács Gábor polgármester
Határidő: 2013. december 31.
Kovács Gábor ismerteti Kozári László levelét, mely a búcsúi rendezvény tartásával
kapcsolatos, aki kéri, hogy az előző évekhez hasonlóan engedélyezze a búcsú rendezését és a
szórakoztató eszközök elhelyezését. Kéri a közterületi díj csökkentését, mivel kevesebb
egység foglalja el a közterületet. A válság miatt a szórakozó vendégek is kevesebben veszik
igénybe egységeiket. Az ügyben méltányos elbírálást kér.
Nátz Miklós véleménye, hogy meg kellene pályáztatni, több szolgáltató is van, azok
árajánlatát is meg kellene ismerni. Lehet, hogy egy fizetőképesebb, és jobb szolgáltatásához
juthatnának, ha ezt meghirdetnék.
Kovács Gábor elmondja, hogy a hirdetés megvolt, ez is így került kiválasztásra annak idején.
Ezt akkor meg kell ismételni. Arra kér felhatalmazást, hogy ezen a módon eljárva hozzák
nyilvánosságra és várnak ajánlatokat. Erre a levélre is ilyen választ adnának. Egyéb ügyek
kapcsán megkérdezi, hogy van- e valakinek bejelenteni valója, kérdése?
Wandraschek Ferenc Antal megköszöni a rászorulók nevében a szociális tűzifa gyors
kiszállítását. Megkérdezi, hogy a „Múlttal a jövőért” pályázattal kapcsolatban van-e újabb
fejlemény?
Kovács Gábor elmondja, hogy a Humán Bizottság nagyon gyorsan elbírálta a szociális
tűzifával kapcsolatos kérelmeket. A támogatásra ítélt családokhoz a technikai brigád kijuttatta
fát. A pályázattal kapcsolatban annyi visszajelzés érkezett, hogy a benyújtása megtörtént, és
befogadták, részleteket nem kapott még erről. Azt gondolja, hogy januárban fognak erről
anyagot kapni.
Nátz Miklós elmondja, hogy az előző ülésen jelezte a közvilágítási problémát. Megkérdezi,
hogy történt-e valamilyen fejlemény ezzel kapcsolatban?
Kovács Gábor elmondja, hogy Tóth Róbert személyesen is meggyőződött erről, este végzett
bejárást, és ugyan az a véleménye, amit Nátz Miklós is elmondott. A szolgáltatót írásban
megkeresték ezzel kapcsolatban, és kérték javaslatukat, valamint, hogy képviselőjük a közeli
testületi ülésre jöjjön el, hogy a közvilágítással kapcsolatos kérdéseket közvetlenül a testület
is átadhassa. Folyamatosan jelzik a problémákat, amire sajnos nem reagálnak gyorsan. Az
intézkedést megtették.
Bujtás László elmondja, hogy a piactéri utcaképet meghatározó fák kivágásra kerültek.
Megkérdezi, hogy miért történt ez meg?
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy balesetvédelmi okokra hivatkozva kérte az érintett
ingatlannak a tulajdonosa, hogy ebben működjenek közre. Bejelentette, hogy ezek a fák
balesetveszélyesek, ezzel kapcsolatban tudomása szerint a tűzoltók is kint voltak. Jobbnak
látta ezt a megoldást választani a nagyobb bajt megelőzendő. A pótlást el fogják végezni.
Bujtás László megkérdezi, hogy milyen fát fog ültetni? Színükben, formájukban egyaránt
hiányoznak ezek a fák.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy utána fog ennek nézni, a bejelentés kitér erre is.
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Wandraschek Ferenc Antal elmondja, hogy az előző viharnál történt, látta, hogy letörtek az
ágak, a törzsek belülről korhadtak voltak. Ezt tartja a legjobb megoldásnak, hogy kivágta
őket, és vállalta a pótlást. Azt lehet egyeztetni, hogy milyen fát ültessen.
Nátz Miklós megkérdezi, hogy az ipari parknál a buszmegállóval kapcsolatban lehet-e
számítani valamilyen fejleményre?
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy annyi visszajelzés érkezett ezzel kapcsolatban, hogy teljesen
új eljárást kell megindítani. Az önkormányzatnak kell kezdeményezni ennek kialakítását. A
korábban lezajlott eljárás már érvényét vesztette, ezzel kapcsolatban új eljárást kell
kezdeményezni, különböző szakhatóságokat kell bevonni, hosszadalmas engedélyeztetésnek
néznek elébe.
Nátz Miklós elmondja, hogy nagyon régóta fekszik ott egy oszlop. Megkérdezi, hogy az
kihez tartozik, el lehetne-e onnan szállítani?
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy három tulajdonosa van az érintett darabnak. Ezek közül
pontosan melyikhez tartozik a lámpatest, nem tudja megmondani. Felszólították őket a gaz
eltávolításával egyidejűleg, hogy ezt is végezzék el, ezek szerint ezt még nem sikerült
rendezni, de figyelni fog erre is. Köszöni a jelzést.
Kovács Gábor megköszöni a részvételt és a közreműködést, egyéb napirend és hozzászólás
híján az ülést 19:10 órakor bezárta. A televízió nézőinek boldog karácsonyt és egy sikeres új
évet kíván.

K.m.f.

Kovács Gábor
polgármester

dr. Tóth Tünde
jegyző

Nátz Miklós
jegyzőkönyv hitelesítő

Wandraschek Ferenc Antal
jegyzőkönyv hitelesítő
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