Jegyzőkönyv
Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13án, a községházán 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
Hiányzik: Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
Meghívott.
Dr. Csokán Csaba r.alezredes
Horváth László r.törzszászlós
Bán József r.főhadnagy
Hushegyi Károly Vidanet régióvezető
Hackné Prémus Irén pénzügy főelőadó
Merkó Éva pénzügyi előadó
Kovács Gábor köszönti a televízió nézőit, képviselő-társait és a megjelent vendégeket, az
ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, hiszen valamennyi képviselő jelen
van. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri dr. Angyalics Attila és Bujtás László képviselőket. A
meghívóban szereplő napirendi pontokat 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 személyével egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének
79/2012. (IX. 13.) határozata
Lébény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
szeptember 13-i ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.)

2012.

A Mosonmagyaróvári Városi Rendőrkapitányság tájékoztatója:
-

a lébényi közbiztonsági helyzet aktualitásairól
egyéb közérdekű rendőrségi információk

2.)

Vidanet tájékoztatója a folyó lébényi fejlesztésekről.

3.)

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletének
módosítása.

4.)

Tájékoztatás az Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának
helyzetéről.

5.)

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
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6.)

Az állattartás helyi szabályairól
önkormányzati rendelet módosítása.

szóló

7.)

Tájékoztató az állami fenntartásba kerülő iskola működtetéséről.

8.)

Tájékoztatás
Lébény
kezdeményezéséről.

9.)

Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Nagyközség

20/2011.

várossá

(X.

28.)

nyilvánítási

10.) Egyéb döntést igénylő ügyek
- A Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás Szakmai
Munkaszervezet Vezetőjének tájékoztatója a kistérségi társulás
által ellátott feladatokról, valamint kérdésfelvetés ezen feladatok
jövőbeni ellátásáról.
Zárt ülés:
- Önkormányzati hatósági ügy tárgyalása.
Jegyzőkönyv hitelesítők dr. Angyalics Attila és Bujtás László képviselők:
1.) A Mosonmagyaróvári Városi Rendőrkapitányság tájékoztatója:
- -a lébényi közbiztonsági helyzet aktualitásairól
- - egyéb közérdekű rendőrségi információk
Kovács Gábor köszönti dr. Csokán Csaba alezredest. Elmondja, hogy sokukat elborzasztotta
az, ami a közelmúltban tapasztalható volt a faluban. Ezért kérte a rendőrkapitányságot adjon a
valós helyzetről tájékoztatást. Megkéri dr. Csokán Csaba alezredest tájékoztatójának
megtartására.
Dr. Csokán Csaba köszönti a megjelenteket, és megköszöni a lehetőséget, hogy személyesen
részt vehet az ülésen és tájékoztatást adhat az elmúlt időszak bűnügyi, közbiztonsági
helyzetéről, különös tekintettel az augusztus hónapban történtekre. A település lakóit élénken
foglalkoztatja a közelmúlt történései. Elmondja, hogy a tavalyi és az idei év hasonló
időszakának bűnügyi statisztikáját összevetve 50 %-al esett vissza a különböző
szegmensekben regisztrálható bűncselekmény szám. Az augusztus hónapra eső betörés
lopássorozat részletes ismertetése után elmondja, hogy feltételezhető, hogy ezt a
bűncselekmény sorozatot utazó bűnözők követték el. Megköszöni azt az összefogást, amely
során önszerveződés keretében felléptek és a település értékeit megvédték, az a mozgás,
amely éjszaka volt a lakosság részéről, óvatosságra intette a rossz szándékkal ide érkezőket.
Amikor a nyomozás végére érnek és az utolsó bűncselekménynél elfogott elkövető, és társai
ügyének feldolgozása megtörténik, szívesen ad tájékoztatást az eredményről. A megelőzés
érdekében felhívja a figyelmet a polgárőrség fontosságára. Meggyőződése, ha a településen
működött volna a polgárőr egyesület, valószínűleg hatékonyabban lehetett volna fellépni egy
ilyen nem kívánatos jelenséggel szemben. Megfontolásra ajánlja a térfigyelő kamerarendszer
és virtuális kapu üzembe helyezését.
Kovács Gábor megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele.
Wandraschek Ferenc Antal megkérdezi, hogy történik-e adategyeztetés, vagy
információgyűjtés telefonon a rendőrség részéről a lakosság irányába. Sokszor előfordul,
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hogy telefonon érdeklődnek különböző adatok után, pl. idős nénit hívnak, és adategyeztetés
céljából érdeklődnek anyja neve, stb. iránt. Ha van, ilyen eset, hogyan lehet kiszűrni.
Dr. Csokán Csaba: Telefonon adategyeztetést kollégái nem végeznek. A közeljövőben a
polgármesteri hivatalban kihelyezésre kerül egy gyűjtőláda, amelyhez kérdőív fog társulni. A
helyben élők név nélkül a kérdőív kitöltésével adhatnak a rendőrségnek jelzéseket, hogy élik
meg saját biztonságukat településükön. A kérdőíveket kéthetente értékelik Az értékelés
eredménye alapján fogják a helyben élők biztonságérzete javítása érdekében a szükséges
változtatásokat megtenni. Sok olyan bűncselekmény történik, ahol az időskorúak
hiszékenységét, gyanútlanságát kihasználva valamilyen indokkal próbálnak a lakásba bejutni.
Időskorúak védelmében is van akciótervük, szeptember 17-én tartanak fokozott ellenőrzést a
településen. Kéri azokat, akik egyedül élnek, időskorúak, senki idegent ne engedjenek be a
házukba.
Nátz Miklós megkérdezi, hogy mi a tanács arra vonatkozóan, ha járőröznek, mit tegyenek,
vagy mit ne tegyenek a helyi lakók?
Dr. Csokán Csaba: A településen egy jól működő polgárőr egyesület működött évekkel
ezelőtt. Tudja, hogy mi volt az oka annak, hogy ez az egyesület megszűnt. Időközben
változtak a törvényi feltételek, melyek szabályozzák az egyesület működését, amennyiben
úgy döntenek, hogy ujjá szervezik az egyesületet, ahhoz a rendőrség minden szakmai
segítséget megad.
Németh Árpád megkérdezi, hogy milyen okból szűnt meg a polgárőrség.
Kovács Gábor elmondja, hogy ez terjedelme miatt meghaladja ennek az ülésnek a tartalmát.
A háttérben személyi ellentétek voltak, egyet nem értés a vezetés tekintetében, de a legfőbb
jogi oka az volt, hogy az egésznek nem volt megválasztott vezetősége. Nem volt jogszerű az
egész folyamat.
Dr. Csokán Csaba: 2009-ben teljesen más jogi környezet volt, mint most, akkoriban lehettek
joghézagok. Több szervezet szűnt meg, vagy alakult át ennek következtében. Szívesen
közreműködnek abban szakmailag, hogy az egyesület újra szerveződjön. Polgárőrség
megalakítása nem költség, hanem elhatározás kérdése.
Dubi Béla: Látszik, hogy a rendőrség nem tudja megvédeni az állampolgárokat. Az
Alaptörvény szerint a tulajdonát mindenki köteles megvédeni. A törvény lehetőséget ad arra,
hogy mindenki megvédje saját portáját, véleménye szerint ezt kellene tudatosítani az
emberekben. Akit elfogtak a rendőrök, azt 24 órán belül kiengedték. Ha valaki betör a
portájára, joga van-e megvédeni a családját, vagy sem?
Dr. Csokán Csaba azt gondolja, hogy nem a rendőrség akadályoz meg senkit abban, hogy a
saját portáján megvédje a saját javait. Korábbi szabályozás az arányosság elvét mondta ki.
Meggyőződése, hogy abból káosz lenne, ha mindenki, mindenféle válogatás nélkül agybafőbe verné azt, aki betéved a portájára, ami beláthatatlan következményekhez is vezethetne. A
rendőrség 72 óráig alkalmazhat kényszerintézkedést valakivel szemben.
Sokorai Imre: Tudomása szerint a betörőt 24 óra után elengedték. Felhívta a bűnügyi
osztályvezetőt, aki azt mondta, hogy ez nem igaz, legkevesebb 72 óráig bent fogják, ami nem
történt meg. Köztudomású, hogy 66-szoros betörés, lopás van a számláján, ezt beszélik. Van
egy olyan érzése, hogy ezzel az emberrel a rendőrség már nem fog találkozni. Miért nem lehet
ilyen embert 30 napra rács mögé juttatni?
Dr. Csokán Csaba: Nem adhat arról számot, hogy a rendőrség milyen módszereket alkalmaz,
hogy az elkövetők nyomára akadjon. Amikor lezárul ez a nyomozás, tájékoztatni fogja a
képviselő-testületet az eredményről. Megvan a törvényi kötelessége, hogy kinek, mi az
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érzülete, azzal nem dolga foglalkozni. Személyi szabadságától csak akkor lehet valakit
megfosztani, ha a törvényi feltételek fennállnak. Ha nincsenek meg a törvényi feltételei a
fogva tartásnak, nem tudnak másképp eljárni.
Kovács Gábor reméli, hogy ez a rész hamarosan úgy fog lezárulni, hogy esetlegesen már a
következő ülésen eredményről tud beszámolni.
Hushegyi Károly Vidanet régió vezetője: Sokkal több a kapcsolódási pontjuk a rendőrséggel,
mint azt a legtöbben gondolnák. Hetente több rendőrségi megkeresés érkezik hozzájuk
különböző nyomozások kapcsán. Ők a megkeresés napján megadják a választ. Alezredes úr
említette a térfigyelő rendszert, ami segíthet az adott helyzetben. Ők nagyon szíves segítenek
ebben, decembertől hálózatuk alkalmas lesz erre. Ezzel kapcsolatban, ha bármilyen segítséget
tudnak nyújtani, szívesen állnak rendelkezésre.
Dr. Csokán Csaba: A térfigyelő rendszer kiépítése lehetőség arra, hogy ne csak az egyén
védje meg saját értékét, hanem ez is egy módszer a prevenció irányába. Nagyon komoly
szakmai munkáról van szó.
Kovács Gábor tájékoztatásul elmondja, hogy a testület pályázatot nyújtott be térfigyelő
rendszer kialakítására, de még nem kaptak visszajelzést a pályázattal kapcsolatban. Hushegyi
úr által elmondottaknak nagyon örül. A pályázat, ha lezáródik és sikertelen lesz, mindent el
fognak követni, hogy a következő évben ez ismételten napirendre kerüljön.
Pálinger Béla: Elmondja, hogy konkrét bejelentés történt rendőrség ügyeletére. Bediktálásra
került egy rendszám és a gépjármű típusa, amivel 3 személy járta a település minden utcáját.
Ezt követően próbált érdeklődni, kérdezi, hogy figyelembe vették-e a bejelentést a
nyomozásnál.
Dr. Csokán Csaba: Az állampolgároktól érkező jelzéseket, ami segítheti a munkájukat,
figyelembe veszik, igénylik is a bejelentéseket.
Sokorai Imre megkérdezi, hogy sikerült-e a nyomokat rögzíteni.
Dr. Csokán Csaba tájékoztatásul elmondja, hogy a bűnügyi technikai csoport rögzítette a
nyomokat. Az az érdekük, hogy meglegyen az elkövető.
Kovács Gábor kéri dr. Csokán Csabát, hogy a közérdekű rendőrségi információkról
szíveskedjen röviden szólni.
Dr. Csokán Csaba részletesen szólt a KRESZ-t érintő jogszabályi változásokról.
Kovács Gábor megköszöni dr. Csokán Csaba r. alezredes úrnak az ülésen való részvételét és
a részletes tájékoztatást.
2.)Vidanet tájékoztatója a folyó lébényi fejlesztésekről.
Kovács Gábor megkéri Hushegyi Károly régióvezetőt, hogy szíveskedjen tájékoztatást adni a
községben folyó kábeltv. fejlesztésekről.
Hushegyi Károly üdvözli a megjelenteket és megköszöni a meghívást. Elmondja, hogy egy
éve vásárolták meg a település kábelhálózatát. Céljuk az, hogy átépítsék az egészet, és a
lehető leggyorsabban hozzák a győri jelet Lébénybe. A munka befejezése belátható
közelségbe került. 2012. december 1-el be fog fejeződni a település kábelhálózatának
átépítése és meg fog valósulni a Lébényt Győrrel összekötő optikai összeköttetés is. Ez azt
jelenti, hogy december 1-el a jelenlegi kábeltelevízió és internet kínálat meg fog szűnni és a
győri kínálat lesz elérhető. Minden előfizetőt levélben tájékoztatnak arról, hogy mi
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következik, le lesz írva az átszerződés menete. Kábeltelevíziós szolgáltatás tekintetében óriási
bővülés várható, hiszen a jelenleg elérhető 38 csatorna helyett az átszerződés után több mint
110 csatorna lesz elérhető akár digitálisan is, amit tetszés szerint összecsomagolhat magának
mindenki. Ugyan úgy megmarad az analóg szolgáltatás is. A digitális csatornához szükség
lesz egy dekóder egységre, amit mindenkinek biztosítanak, aki erre igényt tart. Internet
szolgáltatás tekintetében is óriási előrelépés lesz, hiszen jelenleg 5 megás a legnagyobb
csomag, amelynek díja több mint 6 ezer Ft. A jelenlegi győri kínálatban a legkisebb internet
csomag 10 megás, tehát duplája annak, ami itt most maximálisan elérhető, az ára pedig több
mint 2 ezer Ft-tal kevesebb. Telefonszolgáltatás tekintetében semmilyen változás nem fog
bekövetkezni. Szeretné, ha karácsonyra már mindenkinél az új portfólió állna rendelkezésre.
Ehhez az előfizetőkre is szükség van, hiszen az átkötés után nekik kell kiválasztani azt, hogy
melyik kábeltv, illetve melyik internet és telefoncsomagot szeretné. Amennyiben ezzel
kapcsolatban kérdés van, szívesen válaszol, illetve a decemberi munkálatok előtt nagyon
szíves eljön és részletes tájékoztatást ad az előfizetői oldal teendőiről.
Wandraschek Ferenc Antal: a jelenlegi csatornáknál vannak hang és képkocka problémák.
Megkérdezi, hogy ezek a javításból, átállásból adódóak-e.
Hushegyi Károly: Folyamatban van az átépítés, abszolút közelségben van a vége. A jelenleg
működő rendszerben sajnos vannak hibák, nem nevezhető a legmodernebbnek és
legstabilabbnak. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy az ilyen jellegű hibákat a lehető
legrövidebb időn belül kijavítsák. Elnézést kér, ha a következő hetekben, hónapokban ilyenek
lesznek, de stabil szolgáltatás csak decemberben lesz.
Kovács Gábor: megkérdezi, hogy drágább lesz-e a költsége az elérhető csatornáknak, mint
ami most.
Hushegyi Károly: a jelenleg igénybe vehető 38 csatorna 3600 Ft-ba kerül. Ennek megfelelő
legmagasabb 3-as csomag digitálisban már 68 csatornát tartalmaz, ennek listaára 5300 Ft.
Arányosan a kábeltelevíziós szolgáltatás kicsit drágább lesz. Határozott idejű szerződéskötés
esetén akkor a listaárhoz képest is érhet el még kedvezményeket.
Kovács Gábor megkérdezi, hogy 68-nál kevesebb csatorna is elérhető lesz-e?
Hushegyi Károly: A több mint 110 csatornát tetszőlegesen lehet csomagolni digitálisan,
melyben 3 programcsomag van. Ezekhez tematikus csomagok rendelhetők.
Kovács Gábor: nagyon fontos a helyi adás. Annak a belépési pontja jelenleg a közösségi
házban van. Megkérdezi, hogy ha ez onnan kikerül, akkor lesz arra a mód, hogy zavartalanul
folytatódhasson.
Hushegyi Károly: Számukra is fontos a helyi televízió. A legkisebb analóg csomagban
továbbra is rendelkezésre fog állni. Ennek beinzertálása a műszaki kollégák feladata. A helyi
tv ugyan úgy, mint eddig, a legkisebb, legolcsóbb analóg program csomagban elérhető lesz.
Wandraschek Feren Antal: az előző napirendnél elhangzott a térfigyelő rendszer
működtetése. Amennyiben a testület úgy dönt, hogy ezt megvalósítja, akkor Győrrel lesznek
összekötve. Dr. Csokán Csaba azt mondta, hogy azon dolgoznak, hogy Mosonmagyaróvár
körzete legyen összekötve. Hogyan lesz ez megoldható, érdemes-e vele foglalkozni.
Hushegyi Károly: Saját hálózatuk is van, ami Mosonmagyaróvárra megy. Ezeknek az
összeköttetéseknek a megvalósítása elhatározás, és pénz kérdése. Ehhez megfelelő
sávszélesség kell, hogy biztosítva legyen az a cső, amiből az adat Mosonmagyaróvárra eljut,
valamint olyan technológia kell, ami ezt működteti. A megvalósítás nagyon komoly
technológia igényű. Ahhoz, hogy a településen belül működjön néhány kamera, számtalan
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lehetőség van. Az átépítés után a kábelhálózat alkalmas lesz arra, hogy a kamerák és az
adatrögzítők között biztosítsa az összekapcsolódást. A lehetőségek korlátlanok.
Wandraschek Ferenc Antal megkérdezi, hogy magánszemélyeket is fogadnak-e erre a
hálózatra, vagy csak községi térfigyelő rendszereket lehet kialakítani. Pl. vannak vállalkozók,
akik térfigyelő kamerával szeretnék a telephelyet felszerelni, csatlakozhatnak-e erre a
hálózatra.
Hushegyi Károly: Üzleti csomagok is elérhetők lesznek azáltal, hogy átépítik a hálózatot. Az
üzleti csomagot olyan tartalommal értékesítik, hogy ami egy ilyen rendszer működését is
jelenti. Üzleti internet csomag előfizetésével elérhető lesz ez a rendszer.
Nátz Miklós megkérdezi, hogy a kábeltelevíziós szolgáltatásnál az alapcsomag megmarad-e a
jelenlegi árban. Várhatóan mikor készül el a térfigyelő kamera csatlakozása a rendszerre.
Hushegyi Károly: Törvényi előírás a közszolgálati csomag. A győri kínálatban jelenleg 950
Ft az alapcsomag, ami tartalmazza a közszolgálati csatornákat. A hálózat alkalmas lesz arra,
hogy működtesse ezt a rendszert. Az átviteli utat tudják biztosítani.
Kiszeli Lajos: a néhány héttel ezelőtti változásnál szükséges volt a készülékek áthangolása.
Megkérdezi, hogy december 1-től megismétlődik ez a helyzet.
Hushegyi Károly: a néhány héttel ezelőtt beállított csatornák, már a helyükön vannak.
Ahhoz, hogy a többi csatorna láthatóvá váljon, ahhoz kell egy lefuttatást végezni a
készüléken. A kollégái segíteni fognak az időseknek a készülékek beállításánál.
Kovács Gábor: Megköszöni a tájékoztatást, és bízik abban, hogy további jó kapcsolatban
tudnak lenni az új rendszer kapcsán.
3.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása.
4.) Tájékoztatás az Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának
helyzetéről.
Előterjesztés ld. 1. sz. melléklet
Kovács Gábor javasolja, hogy a két napirendi pontot tárgyalják egy témaként. Felhívja a
képviselők figyelmét, hogy az előterjesztés 5. oldalán szerepel egy határozati javaslat,
amelyről külön kell határozatot hozni. Bemutatja a hivatal új pénzügyi munkatársát, Merkó
Évát. Bízik benne, hogy sikeresen fog segíteni a munkában.
Merkó Éva megköszöni a lehetőséget, hogy itt lehet, és pályája elején ilyen jó csapatban
dolgozhat.
Kovács Gábor elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az ülés előtt megtárgyalta
az előterjesztést. Wandraschek Ferenc Antal bizottsági elnök távolléte miatt Bujtás László
vezette le az ülést. Megkéri Bujtás Lászlót a bizottság álláspontjának ismertetésére.
Bujtás László: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta mindkét napirendi pontot, és
egyhangú szavazással a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Kovács Gábor: Elmondja, hogy félévkor nagyságrendileg a bevételek és a kiadások
egyensúlyban voltak. Megkérdezi az anyag készítőit, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést
tenni. Megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e valakinek szóbeli kiegészítője, észrevétele.
Egyéb észrevétel nem volt.
Kovács Gábor kéri, hogy először a költségvetési rendelet módosításáról szavazzanak. Aki az
előterjesztett rendelettervezetet elfogadja, kézfeltartással jelezze.
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A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet, ezzel
megalkotta Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (IX. 17.)
önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2012. évi költségvetés módosításáról.
Kovács Gábor ezt követően a féléves beszámolót teszi fel szavazásra. Aki elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének
80/2012. (IX. 13.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az
önkormányzat 2012. évi I. féléves gazdálkodásának helyzetéről szóló
beszámolót elfogadja.
Kovács Gábor kéri, hogy aki az előterjesztés 5. oldalán lévő előterjesztést elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének
81/2012. (IX. 13.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról az alábbiak szerint határoz:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját
bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt
táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában
jóváhagyja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester
5.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011.
(III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztés ld. 2. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőnek.
Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta elmondja, hogy 2011 decemberében lépett hatályba a
nemzetiségek jogairól szóló új törvény, amely egyéb lényeges változások mellett a korábbi
kisebbségi önkormányzati elnevezést nemzetiségi önkormányzatra változtatta. Ezt a
változtatást át kell vezetni a Szervezeti és Működési Szabályzatban, mivel szabályzatunk is
tartalmaz nemzetiségi önkormányzattal kapcsolatos rendelkezéseket.
Kovács Gábor kérdés, észrevétel híján kéri, hogy aki az előterjesztést elfogadja
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet, ezzel
megalkotta Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (IX. 17.)
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról.
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6.) Az állattartás helyi szabályairól szóló 20/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet
módosítása.
Előterjesztés ld. 3. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőnek.
Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta röviden ismerteti az állattartási rendelet módosítását.
Elmondja, hogy két fontos okból kellett hozzányúlni. Az elmúlt év őszén elfogadott
állattartásról szóló Kormányrendelet módosítása már augusztusban hatályba is lépett. Ez a
kormányrendelet szabályoz számos olyan kérdést ezeknek az állatoknak a tartásával
kapcsolatban, amelyek a helyi rendeletben is szerepelnek, és a helyi rendelet nem lehet
ellentétes magasabb szintű jogszabállyal, illetőleg ugyan azt a tárgykört nem szabályozhatja.
Szintén jogszabályváltozás indokolja a másik módosítási csoportot. Október 1-jén fog
hatályba lépni egy olyan törvénymódosítás, amely kimondja, hogy helyi önkormányzati
rendeletben mezőgazdasági haszonállatok száma nem korlátozható. Rendeletünk tartalmaz
ilyen jellegű korlátozást, és ezt szintén hatályon kívül kell helyezni, mert nem ütközhet
törvénnyel.
Kovács Gábor kérdés, észrevétel híján kéri, hogy aki az előterjesztést elfogadja
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet, ezzel
megalkotta Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012. (IX. 17.)
önkormányzati rendeletét Az állattartás helyi szabályairól szóló 20/2011. (X. 28.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
7.) Tájékoztató az állami fenntartásba kerülő iskola működtetéséről.
Előterjesztés ld. 4. sz. melléklet
Kovács Gábor: képviselő-társai részletes anyagot kaptak. Elmondja, hogy a 3000 lélekszám
vízválasztó az iskolák működtetésével kapcsolatban. A 3000 fő alatti települések esetén nem
kötelező az iskola fenntartása az adott önkormányzatnak. A 3000 fő feletti esetben alapvetően
hozzátartozik a település életéhez. Ettől elállhat, de ezt egy nagyon szigorú indikátor táblázat
benyújtása mellett indokolni kell. Korábbi képviselő-testületi ülésen már foglalkoztak azzal,
hogy milyen álláspontra helyezkedjenek az iskola működtetésével kapcsolatban a jövőt
illetően. Akkor az fogalmazódott meg, hogy amennyiben ez lehetséges anyagilag,
igyekezzenek fenntartani. Több fórumon is volt ezzel kapcsolatban tájékoztató, de pontos
finanszírozási adtok még nem ismertek. Megkéri Sárvári István iskola igazgatót
álláspontjának ismertetésére.
Sárvári István köszönti a megjelenteket és a kábeltelevízió nézőit. Elmondja, hogy eléggé
összetett kérdésről van szó. Leszögezi, hogy az iskola fenntartója az állam lesz január 1-től,
akár 3000 alatti, akár 3000 feletti lélekszámú településről van szó. Amiről most beszélnek, az
az iskola működtetését jelenti. A fenntartásba az tartozik, hogy az iskola szakmai munkája
hogyan zajlik, tehát a pedagógusok, a nevelést, oktatást közvetlen segítő alkalmazottak
személyi juttatásai az államhoz kerülnek és ezeknek a dolgozóknak a szakmai ellenőrzése is.
A működtetést, az épületnek a fenntartása jelenti. Ez pontosítva van jogszabályokban, hogy
milyen módon tesz eleget ennek a működtetésnek az önkormányzat, hogy ha megfelel
ezeknek a kritériumoknak. A működtetésben a közüzemi számlák, a szokásos éves
karbantartások szerepelnek. Az iskolai működtetéshez szükséges felszereléseket,
taneszközöket az állam fogja biztosítani. Amit nem látnak, hogy mi van akkor, ha egy 3000
feletti település még is úgy dönt, hogy nem vállalja ezt a működtetést, akkor mit lehet tenni.
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Úgy gondolja, hogy ennek az anyagi oldala még egy kicsit tisztázatlan. Úgy érzi, hogy
Lébény esetében akkor járnak el helyesen, ha nem tesznek semmit. Ez azt jelenti, hogy
hagyják azt az automatizmust működni, miszerint a 3000 lélekszámot meghaladó település
működtetni fogja az intézményét. Úgy gondolja, hogy nem kell most taktikázni. Az utóbbi
években az önkormányzat mindig próbálta, sokszor még erején felül is biztosítani az iskola,
az óvoda fenntartást, működtetését, nem csak állagmegóvását, hanem folyamatos fejlesztését
is. Reméli, hogy meglesz az önkormányzatnak az a gazdasági háttere, amellyel az iskola
működtetését a következő években is finanszírozni tudja. Egyetért polgármester úr
javaslatával, hogy ne éljenek azzal a lehetőséggel, hogy próbálják kérvényezni a működtetés
átadását, hanem vállalják azt be.
Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta egyet ért Sárvári Istvánnal, annyiban kiegészítve, hogy a „ne
tegyenek semmi döntést”, foglalják határozatba, tehát szavazzon erről a testület, mert
elképzelhető, hogy bekérik a szándéknyilatkozatokat a döntésekkel kapcsolatban. Ismerteti a
jogszabályi fogalmakat tartalmazó határozati javaslatot, miszerint: a képviselő-testület nem
kéri az állami intézmény fenntartó fenntartásába kerülő köznevelési intézményének
működtetése alóli mentesítést
Wandraschek Ferenc Antal teljes mértékben egyetért az előtte szólókkal. Meglátása szerint
túl sokat költöttek arra, hogy az iskolában és az óvodában ezt a színvonalat elérjék.
Kovács Gábor megkérdezi Sárvári Istvánt, hogy ha később, valamilyen kényszernél fogva
muszáj lesz foglalkozni, ha még is az lesz, hogy jobb, ha visszalépnek, akkor ezt hogyan lehet
megtenni.
Sárvári István: A törvényben egyértelmű utalás van arra, hogy ez évenként egy lehetőség
lesz az önkormányzat számára, hogy mérlegeljen, és esetleg a változó anyagi helyzetének,
vagy esetleg a kifinomultabb jogszabályi környezetnek megfelelően később majd esetleg ezt a
döntését a következő évben megváltoztassa.
Kiszeli Lajos azt gondolja, hogy fontos számára, hogy a lébényi iskola továbbra is a lébényi
önkormányzat működtetésében maradjon. Igazgató úrral egyetértve azt javasolja, hogy
fogadják el a jegyző asszony által előterjesztett határozati javaslatot. Nagyon sok a
bizonytalanság az önkormányzatok anyagi helyzetével, különösen a 2013-as költségvetéssel
kapcsolatban. Azt gondolja, hogy 2013 áprilisában módjukban áll majd visszatérni erre a
kérdésre, ha arra kényszerülnének, akkor a május 31-i határidőig tudnak a pillanatnyi
álláspontjukon változtatni.
Nátz Miklós megkérdezi, hogy erről a határozati javaslatról most kell-e dönteni, vagy
átgondolhatják?
Dr. Lascdikné dr. Bozi Sarolta: szeptember 30-i határidő van egy szándéknyilatkozat
elfogadására. A végleges döntést október 31-ig kell meghozni. Évente felül lehet vizsgálni ezt
a döntést. Ha mégis nagyon nagy teher ez az önkormányzatnak, akkor május végén lehet
dönteni és a következő tanévtől már változhat a helyzet. Olyan szinten kell a működtetésre
való képtelenséget alátámasztani, hogy Lébény esetében nagyon nagy valószínűséggel nem
állna meg.
Kovács Gábor szavazásra teszi fel a jegyző asszony által javasolt határozati javaslatot. Kéri,
hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének
82/2012. (IX. 13.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy nem kéri az állami intézmény fenntartó fenntartásába
kerülő köznevelési intézményének működtetése alóli mentesítést.
Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: polgármester
8.) Tájékoztatás Lébény Nagyközség várossá nyilvánítási kezdeményezéséről.
Előterjesztés ld. 5. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a nagyközségünk várossá nyilvánítási pályázatot adott be.
Ezzel kapcsolatban július 12-én Navracsics Tibor miniszter úr levelében olyan álláspontra
helyezkedett, hogy a beadott pályázat minősítése nélkül elutasította ezt a kezdeményezést.
Arra a lehetőségre hívta fel a figyelmet, hogy ha megtörténnek az önkormányzati átalakítások,
és a testület a későbbiekben is fenntartja ezt a szándékát, akkor újra pályázhat erre.
9.) Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előterjesztés ld. 6. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót a
képviselők írásban megkapták a legutóbbi ülés óta történt eseményeket az alábbiak szerint
sorolja fel.
·

·

A közösségi ház építési, átalakítási beruházása sok munkát adott az önkormányzat
szakembereinek. Augusztus 17-én megvolt az első közös műszaki átadás-átvétel, ahol
még felmerültek javítandó dolgok, melynek 90 %-a már végrehajtásra került.
Szeptemberben a hivatalos műszaki átadás-átvétel a kivitelezőtől megtörténhet.
Tájékoztatásul elmondja, hogy azon vannak, hogy minél előbb birtokba lehessen venni
a közösségi házat, ennek az előkészítése már a háttérben zajlik. Az október 23-i
ünnepség helyszíne már a közösségi ház lesz. A hivatalos protokolláris átadása
tavaszra várható.
Július elején egy hetes alkotó tábor volt, ami önkormányzati szervezésben zajlott.

·

Július 12-én szlovák partnerek jártak a hivatalban. Egy közös szlovák-magyar
együttműködési alapon nyugvó nemzetközi pályázatot adtak be munkaerő közvetítési
dolgokra, melyet sikeresnek ítéltek meg. Ennek megvalósítása várhatóan még ebben
az évben elkezdődik. Jövő évtől már hivatalosan működni tud a közvetítő állomás,
melynek magyar pontja Lébény lesz.

·

Július 16-án a Pannon-Víz járt be a községben különböző pontokat. Megköszöni a
játszóterekre felszerelt közkutakat. Kéri a szülőket, hogy hívják fel gyermekeik
figyelmét, hogy vigyázzanak ezekre a kutakra.

·
·

Július 24-én a Leader szervezet elnökségi ülésén vett részt.
Július 23-27. között olvasótábor volt, ami szintén az önkormányzat szervezésében
valósult meg.
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·

·
·

·
·

Július 24-25-én sokadik alkalommal volt a Szent Jakab zarándoklat érkezése.
Újdonság ezzel kapcsolatban, hogy az ide érkezők csodálatukat fejezték ki egyrészt a
templom megszépülése, másrészt a régi plébánia épületből kialakított Szent Jakab
zarándokház kapcsán. Kérték, hogy tolmácsolja köszönetüket a testület felé. Ebben az
évben már megvalósult a hármas határig való teljes körű kijelölés. Köszönetét fejezi ki
a támogatóknak.
Augusztus 12-én került átadásra a volt múzeum helyén az új játszótér.
Augusztus 14-én a Virágos Magyarországért pályázat ellenőrei voltak a településen.
Idei évben indultak a pályázaton, melyről értesítést még nem kaptak. Nagyon sok
virág került kihelyezésre, és csodálatos volt a falu.
Augusztus 18-án megyei ünnepségen vett részt Bősárkányban.
Augusztus 27-31-ig az Állami Számvevőszéki ellenőrzés volt. Több hetes
előkészület után óriási adatmennyiséget kértek be, ezt követően egy hétig volt itt két
revizor és ellenőriztek célirányosan számlákat, szerződéseket, aláírások meglétét.
Munkájukról eredményt hetek múlva kapnak.

Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta elmondja, hogy az ellenőrzés témája a belső kontroll
rendszerek működése volt. Ez alapvetően a szabályozottságot jelentette, meg vannak-e az
előírt szabályzatok. A szabályzatok hatályosulása, a belső ellenőrzés folyamatainak a
működésére voltak kíváncsiak és ehhez konkrét számviteli ellenőrzés kapcsolódott.
Kiemelt téma volt a támogatásoknak az elszámolása.
Wandraschek Ferenc Antal elmondja, hogy mint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
elnökének az utcán kellett megtudnia, hogy ÁSZ ellenőrzés van a hivatalban. Megkérdezi,
hogy miért nem lehetett képviselőket erről értesíteni.
Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: az ellenőrzés ezen szakaszában elsősorban a hivatal
feladata, hogy kiszolgálják az ellenőrző szerveket. Ebbe a folyamatba sem a bizottság,
sem a képviselő-testület nem tud bekapcsolódni. A végbement tényeket kell az ellenőrök
elé tárni. Az ellenőrzés eredményéről tájékoztatják a képviselő-testületet és a bizottságot
is. Nem gondolja, hogy az utcán tudta meg, mivel a képviselő úr által képviselt szervezetet
is ellenőrizték.
Wandraschek Ferenc Antal kéri a jegyző asszonyt, hogy a későbbiekben az ilyen jellegű
ellenőrzésekről kapjanak értesítést. Nehezményezi, hogy a játszóterek átadására nem
kapott meghívót a testület.
Kovács Gábor: Tolmácsolják a Játék-Vár Egyesületnek, ha legközelebb ilyen van, akkor
ne feledkezzenek meg a testületről
Kovács Gábor folytatja tájékoztatóját a két ülés között történt eseményekről.
· szeptember 3-án fejlesztési koncepcióval kapcsolatban volt vitafórum Győrben.
Készül már a következő fejlesztési ciklusara egy háttértanulmány.
· szeptember 5-én Széles Sándor kormánymegbízott volt Lébényben az
Evangélikus Egyházközség meghívására. Ezt követően a Faluházban tartott
tájékoztatót.
· szeptember 6-án Leader Egyesületi ülésen vett részt.
· szeptember 13-án a katolikus temetőben a gondozatlan sírok maradványai
kerültek elszállításra.
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10.) Egyéb döntést igénylő ügyek
- A Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás Szakmai Munkaszervezet
Vezetőjének tájékoztatója a kistérségi társulás által ellátott feladatokról,
valamint kérdésfelvetés ezen feladatok jövőbeni ellátásáról.
Előterjesztés ld. 7. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a kiküldött anyagban részletesen áttekinthető, hogy a
település milyen szolgáltatásokat vesz igénybe, vagy láttat el a kistérségi rendszeren keresztül.
Tájékoztatásul elmondja, hogy az év végén ez a szervezet teljes egészében megszűnik. A
mellékletben található számtalan feladat ellátási kötelezettsége kevésnek szűnik meg. A
munkaszervezet vezetője állásfoglalást kér, azzal kapcsolatban, hogyan képzeli el a jövőt a
képviselő-testületjanuár 1-től. Azt gondolja, hogy a feladatok legnagyobb része komoly
szakmai tudást, felügyeletet igényel. Meglátása szerint ahol csak lehet, a szakmai
együttműködést meg kellene őrizni. Arra vonatkozóan, hogy ez mennyibe fog kerülni, ki
fogja fizetni, semmilyen információ nincs. Javasolja, hogy amennyiben a lehetőségek úgy
adódnak, akkor a szakmai hátteret igénylő feladatokat szeretnék a kistérségi szervezetben
ellátni. Kéri a testület véleményét, álláspontját. Hozzászólás híján javasolja, hogy ne zárják ki
az együttműködés lehetőségét. Kéri, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének
83/2012. (IX. 13.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete értékeli azt a tudást és szakmai tapasztalatot,
amely az egyes önkormányzati feladatok kistérségi
társulás keretében történt ellátása során felhalmozódott.
A közös feladatellátás kedvező tapasztalatát elismerve a
képviselő-testület úgy döntött, hogy amennyiben
lehetőség adódik, úgy a szakmai hátteret igénylő
feladatok továbbra is kistérségi szervezetben, illetve a
helyébe lépő szervezet keretében kívánja ellátni.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 31.
- Közösségi Ház bérleti díja
Kovács Gábor elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén foglalkoztak a
felújított Közösségi Ház különböző használati tereinek megállapítandó bérleti díjáról. A
bizottság 3000 Ft/óra díjra tesz javaslatot.
Nátz Miklós látta, hogy használják az óvoda tornatermét. Szerinte erről nem született döntés.
Kovács Gábor: Szükség megoldásként van, mert nem tudták részükre biztosítani a szokásos
helyet. Ameddig nem tudják újra birtokba adni a Közösségi Házat, addig ott tornáznak. Kéri,
hogy aki egyetért a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság díj javaslatával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének
84/2012. (IX. 13.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága javaslata alapján a
Közösségi Ház bérleti díját 3000 Ft/óra összegben állapítja
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
- Csatlakozás a 2013. évi Bursa Hungarica Ösztöndíj-pályázati rendszerhez
Előterjesztés ld. 8. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőnek.
Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta elmondja, hogy évek óta részt vesz az önkormányzat ebben
az ösztöndíjrendszerben, ami szociális alapon működik. Három pillérből áll: egy központi,
egy megyei és egy helyi része van. Az önkormányzatnak évente dönteni kell arról, hogy részt
kíván-e venni a következő év ösztöndíj rendszerében. Javasolja, hogy a korábbi években
elfogadott szociális feltételek alapján, amely rendeletben szabályozott, vegyenek részt ebben a
rendszerben.. Az idei kiírás még nem jelent meg, szeptemberben szokott megjelenni és
nagyon rövid határidő van arra, hogy csatlakozzanak. Pontos határidőt nem jelölt meg az
előterjesztésben, de mindenképpen dönteni kell róla.
Kovács Gábor kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a 2013. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázati rendszerhez csatlakozzanak, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének
85/2012. (IX. 13.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
2013-ban is csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.
Megbízza a polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot
aláírja, és azt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére
megküldje.
Határidő: kiírás szerint
Felelős: Kovács Gábor polgármester
- Tájékoztatás a helyi önkormányzatok által nyújtott költségvetési támogatások
jogi szabályozásával kapcsolatos állásfoglalásról
Előterjesztés ld. 9. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőnek.
Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: a levél leglényegesebb része az, hogy az önkormányzatok
által odaítélt támogatások esetében az összeférhetetlenség hogyan alakul. Kiemelt témája,
hogy ha egy képviselő valamilyen civil szervezetben vezető tisztséget tölt be, akkor kaphat-e
támogatást az adott civil szervezet. Az az államtitkár álláspontja, hogy kaphat, csak a vezető
tisztségviselő, vagy valamilyen vezető pozíciót betöltő képviselő, a döntéshozatalban nem
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vehet részt. A kizárásról kell dönteni, vagy pedig az érintettnek be kell jelenteni az
elfogultságot.
Közérdekű kérdés, bejelentés
Kiszeli Lajos elmondja, hogy elkészült a Regner kereszt felújítása. Megköszöni a maga
nevében is, és jó néhány hozzáhasonlóan gondolkodó ismerőse nevében is azt, amit ennek a
felújításnak ügyében tett Nátz Miklós. Köszöni, hogy felvetette az ötletet, hogy a szükséges
pénzügyi alapok előteremtését megszervezte és a konkrét munkálatok megszervezésében,
lebonyolításában tevékenyen részt vállalt. Reméli, hogy ez az esemény, a Regner kereszt
2012-es jubileumi felújítása, a következő években majd sokak számára követendő példa lesz.
Kovács Gábor egyéb napirendi pont és hozzászólás híján az ülést 21:20 órakor bezárta.
K.m.f.

Kovács Gábor
polgármester

dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta
jegyző

dr. Angyalics Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

Bujtás László
jegyzőkönyv hitelesítő
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