Jegyzőkönyv
Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 25-én, 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
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
Meghívottak:
Limpné Pék Angéla adóügyi főmunkatárs

Kovács Gábor köszönti a televízió nézőit és képviselő-társait. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, hiszen valamennyi képviselő jelen van. A napirenddel kapcsolatban elmondja,
hogy a hivatásos tűzoltó kirendeltség kialakítása Lébényben című előterjesztés a kiküldött
meghívóban tévesen az 5.) napirendnél szerepel, ami az egyéb döntést igénylő ügyekben kerül
tárgyalásra. 7.) napirendi pontként szükségessé vált zárt ülést összehívni, melynek személyi
dolgokat érintő oka van. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Sárvári István és Wandraschek
Ferenc Antal képviselőket. Megkérdezi a képviselőket, van-e a napirendhez, illetve a
jegyzőkönyv hitelesítők személyéhez módosító javaslatuk.
Kiegészítés, módosító javaslat híján kéri, hogy aki a napirendet a módosítási javaslattal
együtt, valamint a jegyzőkönyv hitelesítők személyét elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
89/2012. (X. 25.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012.
október 25-iképviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint
állapítja meg:
1.) Beszámoló a helyi adóztatás helyzetéről.
2.) Az önkormányzat 2013. évi belsőellenőrzési terve.
3.) Lébény Nagyközség helyi esélyegyenlőségi programjának
elfogadása.
4.) A Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás átalakulása.
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5.)Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
6.) Egyéb döntést igénylő ügyek.
7.) Zárt ülés
Jegyzőkönyv hitelesítők Sárvári István és Wandraschek Ferenc Antal képviselők.
1.) Beszámoló a helyi adóztatás helyzetéről.
Előterjesztés ld. 1. sz. melléklet
Kovács Gábor tájékoztatásul elmondja, hogy sikeres évet zárt az önkormányzat az adózás
tekintetében. Ez azt jelenti, hogy pozitív szaldó látszik a tervhez képest. Ebben még lehet
változás, de ez mindenképpen jó hír. A meghatározó adót fizető cégeknél jelentős fejlődés
tapasztalható. A Zeiler Hungária Kft. is eleget tett adófizetési kötelezettségének. Ennél
részletesebb tájékoztatást az adótitok miatt ilyen nyilvánosság előtt nem tud adni. A Pénzügyi
és Gazdasági Bizottság az ülés előtt megtárgyalta az előterjesztést. Megkéri Wandraschek
Ferenc Antalt a bizottság álláspontjának ismertetésére.
Wandraschek Ferenc Antal köszönti a televízió nézőit és képviselő-társait. A polgármester
úr a pénzügyi bizottsági munkával kapcsolatban mindent elmondott. Az adózással,
adónemekkel kapcsolatos tájékoztatást külön megköszönni Limpné Pék Angélának. A
beszámolót javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Kovács Gábor elmondja, hogy az eddigi polgármesteri tevékenysége során ez a testület, és az
előző is, minden évben jelentős mértékű útfelújítást hajtott végre. Ez az idei évben elmaradt,
csak a kátyúzás és a kisebb helyrehozó munkák zajlottak le. Ennek a legfőbb oka az, hogy a
teljes önkormányzati rendszer, így az önkormányzati gazdálkodás is, átalakítás alatt áll.
Lényegesen szigorúbb és más jellegű szabályok vonatkoznak a hitelfelvételre, azok
visszafizetésére, mint korábban, valamint a jövőre nézve nagyon sok kérdőjel van a
költségvetés alapjait képező bevételek, adónemek, állami hozzájárulások tekintetében. Ez az
óvatos gazdálkodás oka, és ezért nem mertek az idei évben egy 20 millió Ft-os nagyságrendű
beruházásba belevágni. A bizottsági ülésen olyan állásfoglalás született, hogy ha már biztosan
látszik a jövő évi gazdálkodás finanszírozási oldala, akkor a jövő évben a költségvetés
elkészítése során nagyobb volumenű útfelújítást tervezzenek. Ez egy nagy horderejű döntés
volt, nem egyezik azzal, amit eddig minden évben tapasztalhattak a testülettől a lébényiek,
amiért megértésüket kéri. Megkérdezi, hogy van-e valakinek szóbeli kiegészítője, kérdése,
észrevétele. Kérdés, észrevétel híján kéri, hogy aki az előterjesztést elfogadja kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
90/2012. (X. 25.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
a helyi adóztatás helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
2.) Az önkormányzat 2013. évi belsőellenőrzési terve.
Előterjesztés ld. 2. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőnek.
Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta elmondja, hogy minden év októberi ülésen kerül a képviselőtestület elé a következő év belsőellenőrzési terve. Törvényi előírás szerint az
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önkormányzatnak a következő év belsőellenőrzési tervét november 15-ig jóvá kell hagyni. A
következő évre két belsőellenőrzési feladatot javasolnak a belső ellenőröknek megvizsgálni a
kockázatelemzést is alapul véve. Az egyik az oktatáshoz kapcsolódó egyéb térítési díjak
beszedésének, elszámolásának ellenőrzése. Ez érintőlegesen már korábban is ellenőrzésre
került, amikor az intézménynek a működését vizsgálták, de célzottan ilyen ellenőrzés még
nem volt. Indokolja továbbá még ennek a témának az ellenőrzését az is, hogy az intézmény
átszervezésre került és augusztus 1-től az ÁMK szétvált, az óvoda kivált belőle és az iskola
külön működik tovább. A másik vizsgálandó terület pedig a tárgyi eszköznyilvántartás
szabályszerűségeinek vizsgálata. Ez elsősorban a hivatalnak az ezzel kapcsolatos
tevékenységét érinti. Ilyen célzott ellenőrzés sem volt a közelmúltban, tehát indokolt
megnézni ezt a területet is. Kéri a képviselő-testületet, hogy az előterjesztés fogadja el.
Kovács Gábor megkérdezi, hogy van-e az ellenőrzési tervvel kapcsolatban valakinek
kérdése, észrevétele. Kérdés, észrevétel híján kéri, hogy aki az előterjesztést elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
91/2012. (X. 25.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Lébény
Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2013. évre vonatkozó belső
ellenőrzési tervét az alábbiak szerint állapítja meg:
Feladatterv a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásához
I.

II.

Az ellenőrzés tárgya: Az oktatáshoz kapcsolódó egyéb térítési
díjak beszedésének és elszámolásának ellenőrzése
1.

Kockázatelemzés:
A belsőellenőrzés keretében a téma nevesített ellenőrzésére még
nem került sor. 2011-től a mecséri tagintézménnyel bővült az
intézmény, majd 2012. augusztus 1-től az ÁMK átszervezésre
került.

2.

Ellenőrizendő egység:
Polgármesteri Hivatal
Lébényi ÁMK, 2012. augusztus 1-től Lébényi Általános Iskola
és zeneiskola

3.

Vizsgálandó időszak: 2012. év.

4.

Vizsgálat
módszere:
szúrópróbaszerű,
szükség
elbeszélgetések.

5.

Vizsgálat szervezése: Jelentéssel zárul, legkésőbb 2013.
december 15-ig.

Ellenőrzés
tárgya:
a
szabályszerűségének vizsgálata

dokumentációkon
szerint
tételes

alapuló,
ellenőrzés,

tárgyieszköz-nyilvántartás
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1.

Kockázatelemzés:
A belsőellenőrzés keretében a téma ellenőrzése a közelmúltban
nem volt. A pénzügyi ügyintézés területén 2012-ben a
Polgármesteri Hivatalban személyi változás történt.

2.

Ellenőrizendő egység:
Polgármesteri Hivatal

3.

Vizsgálandó időszak: 2012.

4.

Vizsgálat
módszere:
szúrópróbaszerű,
szükség
elbeszélgetések.

5.

Vizsgálat szervezése: Jelentéssel zárul, legkésőbb 2013.
december 15-ig.

dokumentációkon
szerint
tételes

alapuló,
ellenőrzés,

Felelős: jegyző
Határidő: 2013. december 15.
3.) Lébény Nagyközség helyi esélyegyenlőségi programjának elfogadása.
Előterjesztés ld. 3. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy törvényi szabályozás értelmében jövő év nyarától egy adott
települési önkormányzat az államháztartásból, annak rendszereiből, illetve az európai uniós
forrásokból, vagy bármilyen pályázati lehetőségből akkor tud kipályázni különböző
projektjeikre pénzt, ha rendelkezik esélyegyenlőségi tervvel. Átadja szót dr. Lascsikné dr.
Bozi Sarolta jegyzőnek.
Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta a részletes előterjesztést a képviselők e-mailben megkapták.
A helyi esélyegyenlőségi program során különböző veszélyeztetettségi csoportok alapján kell
elkészíteni a tervet. Meg kell felelni az egyenlő bánásmód követelményeinek, az oktatás és a
képzés területén, figyelni kell az esélyegyenlőségre, a szolgáltatásokhoz, az egészségügyi
ellátásokhoz való hozzáférés területéni. Ki kell térni olyan intézkedésekre, amelyek a
hátrányos helyzetűeknek a munkaerő piaci részvételét könnyíti meg. Ezeknek a fő pontoknak
a mentén készült el az esélyegyenlőségi program, amely 5 évre szól, és kötelezően kell
elkészíteni, ahogy polgármester úr is mondta. Kétévente felül kell vizsgálni. Kéri a képviselőtestületet, hogy fogadja el.
Kovács Gábor megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel az anyaggal kapcsolatban. Kérdés,
észrevétel híján szavazásra teszi fel. Kéri, hogy aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
92/2012. (X. 25.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Lébény
Nagyközség öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programját az
előterjesztés szerinti tartalommal állapítja meg. A program 2012.
november 1-jén lép hatályba.
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A helyi esélyegyenlőségi programot kétévente felül kell vizsgálni.
A Képviselő-testület elrendeli a helyi esélyegyenlőségi program
közzétételét az önkormányzat internetes honlapján.
Felelős: polgármester
Határidő:a közzétételre:
a felülvizsgálatra:

2012. november 15.
2014. október 24.

4.) A Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás átalakulása.
Előterjesztés ld. 4. sz. melléklet
Kovács Gábor tájékoztatásul elmondja a televízió nézőinek, hogy a törvényi szabályozás
értelmében a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás megszűnik év végén, aminek
különböző okai és következményei vannak. Ezzel kapcsolatban többfordulós egyeztetés
zajlott a benne levő önkormányzatok és az ezt működtető város között. Ennek egy újabb
fordulójához érkeztek most, amely négy területtel foglalkozik, és ennek kapcsán szükséges
most tárgyalni és döntést hozni. Átadja a szót dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőnek.
Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta az új önkormányzati törvény január 1-el hatályba lépő
rendelkezése értelmében szűnik meg a kistérségi társulás ez év december 31-el. Az elmúlt
évek során fokozatosan elég sok feladatot bevittek az önkormányzatok a többcélú társulásba,
elsősorban önkormányzati feladatokat, különösen szociális, gyermekvédelmi ellátásokhoz
kapcsolódóan. Bizonytalanná vált, hogy ha megszűnik a társulás, mi lesz ezeknek a
feladatoknak a sorsa. Ugyanis a feladat ellátási kötelezettséget az új törvény is az
önkormányzatokhoz telepíti. Ennek az ellátásának több módja lehet a jövőre nézve. Elláthatja
az önkormányzat egyedül, saját dolgozóval ezt a feladatot. Elláthatná úgy is, hogy többen,
mikrotérségben összefogva társulási keretek között, illetve elláthatja a meglévő többcélú
kistérségi társulás talaján maradva, az egész járásra kiterjedő társulási formában. A Többcélú
Kistérségi Társulás többször, bizottsági, illetve tanácsi szinten is tárgyalta, hogy mi lenne a
legcélszerűbb feladat ellátási forma. Nagyon nehéz döntés előtt állt a társulás, illetve az ott
lévő polgármesterek, hogy hogyan legyen a jövő a továbbiakban. A legvonzóbb a kistérségi
feladat ellátásnál az volt, hogy emelt normatívát kapott a társulás. Január 1-et követően a
finanszírozás még nem teljesen ismert. Az eredeti állásfoglalás szerint nem fog
többletfinanszírozást kapni a társulásban történő feladat ellátás. Saját álláspontja szerint még
abban az esetben is, ha ez többletnormatívát nem jelent a szakmaiság indokolja azt, hogy
közösen lássák el ezeket a feladatokat. A szakmaiság mellett még egy érv is megjelent a
társulási feladat ellátás mellett. Olyan információja van, hogy az Állami Számvevőszék
javasolja hogy a társulási feladat ellátás az egyéni feladat ellátáshoz képest emeltebb
finanszírozást kapjon. Döntés nincsen, de remények vannak rá. Kialakult egy olyan szervezet,
intézményhálózat, amit kár lenne hagyni, hogy szétszéledjen. Ezek mellett az érvek mellett
döntött úgy a társulás, hogy javasolja az önkormányzatoknak, maradjon egybe ez a többcélú
társulás, csak olyan formában, ami már megfelel az új önkormányzati törvénynek. Ez az egyik
lényeges döntés, amit meg kellene hozni. A következő, amiről dönteni kell, hogy mivel
megszűnik a társulás, munkaszervezete is értelemszerűen meg fog szűnni. Önálló
munkaszervezet nem lehet az új törvény szerint, hanem önkormányzati hivatal kell, hogy
ellássa a munkaszervezeti feladatokat. Mosonmagyaróvár részéről fogadókészség mutatkozik
erre. A következő, amelyre kiküldték az anyagot, a leendő társulásban milyen feladatokat
javasolnak ellátni. A táblázatban azok a feladatok szerepelnek, amelyek az önkormányzat
számára január 1-től kötelező feladatok lesznek. A hajléktalan ellátás korábban nem volt
kötelező feladat a kistelepüléseknek. Ezt az új önkormányzati törvény kötelezővé teszi. Igény
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esetén az mosonmagyaróvári hajléktalan szállót igénybe lehet venni. A határozati javaslat
negyedik pontja a meglévő kistérségi társulás társulási megállapodásának módosítását
indítványozza. Feltétlenül szükség van rá, mivel a jelenlegi megállapodás nem tartalmaz a
megszűnés esetén történő elszámolásra rendelkezéseket. Most pedig megszűnés fog
bekövetkezni, ezért muszáj kiegészíteni a meglévő megállapodást az elszámolásra vonatkozó
rendelkezéssel.
Wandraschek Ferenc Antal megkérdezi, hogy a társulásban számottevő változás volt-e,
annak alapján, hogy kiléptek a társulásból, és az átalakulással mekkora létszámmal kezdenek
újra. A vagyoni juttatás azt jelenti, hogy létszámarányban befizettek, annyit fognak arányában
visszakapni a kilépők?
Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta egyhangúlag döntöttek a jelenlévő polgármesterek amellett,
hogy folytassák ilyen formában. A kistérségben nincs olyan vagyon, ami szétosztható lenne.
Voltak pályázatok, mint pl. az Idősek Klubjának felújítására vonatkozó a pályázat Lébényben,
amelyek a pályázó önkormányzatok területén valósultak meg, csak kistérségi bonyolításban.
A javaslat szerint az az önkormányzat kapja meg, ahol ez a beruházás megvalósult. Amit
befizettek, az a működésre szóló tagdíj volt a lakosságszám alapján. Ha marad a bankszámlán,
elosztásra kerül. A következő társulásnak is lesznek működési költségei, ehhez is hozzá kell
majd járulni. Javaslat az, hogy jogutóddal alakuljon át a társulás, tehát az új társulás legyen
jogutódja a többcélúnak, ezért az esetleg meglévő vagyon is oda megy át. Senkit nem fog
hátrány érni. A végelszámolás végén megmaradó vagyon a befizetés arányában szét lesz
osztva.
Kovács Gábor kéri, hogy aki a társulásos formában való továbbvitelről történő határozati
javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
93/2012. (X. 25.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2013. január 1-jén hatályba lépő, a többcélú kistérségi társulások
jogi
helyzetét
érintő
jogszabályváltozások
miatt
a
Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulást érintően az
alábbi döntéseket hozza:
A Képviselő-testület a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi
Társulás által ellátott szolgáltatásokat a 95/2012. (X. 25.) határozat
szerint 2013. január 1.-je után is társulásos formában kívánja
biztosítani.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. október 30.
Kovács Gábor kéri, hogy aki a munkaszervet jogutód nélkül történő megszűnését elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
94/2012. (X. 25.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
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egyetért azzal, hogy a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi
Társulás Tanácsa, mint alapító, a Szakmai Munkaszervezetet 2012.
december 31-vel jogutód nélkül megszünteti.
Felelős: polgármester (a döntés közlése a Társulás Szakmai
Munkaszervezete felé)
Határidő: 2012. október 30.
Kovács Gábor egyetért azzal a javaslattal, hogy induláskor azokat a feladatokat vigyék be,
ami kötelező, illetve, ami az új törvény szerint bejön, a hajléktalan ellátás. Amennyiben a
későbbiekben úgy döntenek, hogy a választható feladatokat is itt akarják ellátni, arra lesz
módosítási lehetőség. A további működés 2013. január 1-től a táblázatban található
feladatokra vonatkozik. Aki ezt elfogadja, kéri, hogy kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
95/2012. (X. 25.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott
feladatok további működtetését saját településén az alábbiak szerint
biztosítja 2013. január 01-től:
Feladat megnevezése

Ellátás módja

Étkeztetés

Többcélú
társulás

Házi segítségnyújtás

Többcélú
társulás
helyébe lépő társulás

Családsegítés

Többcélú
társulás
helyébe lépő társulás

Jelzőrendszeres
segítségnyújtás

házi

társulás

helyébe

lépő

Többcélú
társulás
helyébe lépő társulás

Hajléktalan ellátás

Többcélú
társulás
helyébe lépő társulás

Gyermekjóléti szolgáltatás

Többcélú
társulás
helyébe lépő társulás

Belsőellenőrzés

Többcélú
társulás
helyébe lépő társulás

Idősek nappali ellátása

Többcélú
társulás
helyébe lépő társulás

Felelős: polgármester
Határidő: a döntés közlése a Társulás Szakmai Munkaszervezete felé: 2012.
október 30.
a feladatellátás tekintetében: folyamatos.
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Kovács Gábor: a meglévő társulási megállapodás 15. pontjának kiegészítése, ami a vagyon
rendezésére vonatkozik különböző megszűnések esetére. Aki ezzel egyetért, kéri,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
96/2012. (X. 25.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodása 15. pontját az alábbi szabályozással egészíti ki:
„A Társulás vagyonának köre:
a feladatellátáshoz átadott vagyon,
a közös beruházások révén létrejött vagyon szaporulata,
a pályázati úton megszerzett vagyon,
egyéb vagyon.
A tulajdonnal való rendelkezési jogot a Társulási Tanács
gyakorolja. A Társulás megszűnése esetén az alábbi elveket kell
érvényesíteni:
a vagyonkezelésbe átvett ingatlanokon végzett felújítások
értéknövekedése, mivel azok szétválaszthatatlanok az ingatlantól –
a tulajdonos önkormányzatot illetik meg. A tulajdonos
önkormányzat az adott ingatlant köteles az értéknövekedéstől
számított 5 évig az eredeti célra használni;
ha a Társulás által ellátott szolgáltatást törvény, más
önkormányzat, vagy állami szerv feladataként állapítja meg, a
feladatot átvevő részére a feladatellátást szolgáló vagyont
nyilvántartási értékben való átvezetéssel, ingyenesen kell átadni;
pályázattal elnyert vagyon ingatlan esetén a tulajdonos
önkormányzatot illeti, az eszközök a feladatellátó tulajdonába
kerülnek térítésmentesen. Pályázati vagyon átadásával a
kötelezettségek is átszállnak az új vagyongazdára.
a Társulás számára adott vagyonkezelői jog a Társulás
megszűnésével egyidejűleg megszűnik. Ha a Társulás jogutóddal
átalakításra kerül és a korábbi költségvetési szervek fenntartója az
új társulás lesz, a vagyonkezelői jog az új társulásra száll át;
a Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek
kiegyenlítése után megmaradó vagyont a tagok a Társulás és a
pénzügyi alap (tagdíj) alatt teljesített hozzájárulásaik arányában a
végleges juttatások, támogatások arányos részének betudásával kell
felosztani;
azon esetekben, ahol a fejlesztéssel érintett intézmény
fenntartói joga 2013. január 01. napjával a feladatokat átadó
önkormányzatokra száll vissza, ott jogutódként erre az esetre
vonatkozóan a kötelezettségek is az adott önkormányzatot
terhelik.”
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. október 30. (a döntés közlése a Társulás Szakmai
Munkaszervezete felé)
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5.) Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Kovács Gábor elmondja, hogy lejárt határidejű határozat nem volt. A legutóbbi ülés óta
történt eseményeket az alábbiak szerint sorolja fel:
· Legutóbb szeptember 13-án tartottak testületi ülést.
· 19-én kistérségi ülésen vett részt.
· 21-én kezdték el a faluban a közterületek parkosítását, virágokkal történő
rendbetételével, ami a napokban fog befejeződni.
· 24-én Sallai Péter úrral, a katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatójával találkozott. A
tűzoltóőrs kialakításának technikai részleteivel foglalkoztak, és személyes bejárást
tartottak.
· 25-én Kimlén EMVA fórum volt, amelyen a most elindult újabb Leader pályázatok
ismertetésére került sor.
· 26-tól egy hét szabadságon volt.
· Október 10-én elkészült a játszótér és a kisiskola pályázatainak elszámolása.
· 11-én a lébényi evangélikus egyházközség képviselőivel közösen, mint polgármester
Alfeldbe látogattak el. Személyesen megismerkedett az ottani polgármesterrel és
találkozott a fogadó gyülekezettel is.
· 15-én tartották a hagyományos idősek napi megemlékezést a felújított közösségi
házban, így azt az idősek megismerhették belülről is
· 17-én rendkívüli képviselő-testületi ülés megtartására került sor a járási hivatal
kialakításával kapcsolatban.
· 24-én az Ördögkonyha Kft. képviselői jártak nála. Ezen a napon jelentek meg a KEOP
pályázat kiírásai.
· 25-én aláírásra került a Kormányhivatal közötti megállapodás a járási hivatal
kialakításával kapcsolatban.
· Ezen a napon elindították a nyitott, még le nem hívott megnyert pályázatra a
beszerzést, mikroport és annak hangosító berendezéseire.
6.) Egyéb döntést igénylő ügyek
a.) Hivatásos tűzoltó kirendeltség kialakítása Lébényben
Előterjesztés ld. 5. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy átalakítási reform korát élte meg a tűzoltóság is, más

szervezeti egységben működnek. Az átalakítás kapcsán az új szakvezetés arra törekszik, hogy
az országban meglévő 15 perces elérési időn kívül helyezkedő területek minél kevesebb
számban legyenek az országban. Lébény jelen állapotában éppen ide tartozik még. Indokolt az
autópálya biztonsága szempontjából egy gyorsabb kivonulás biztosítása. Hosszas tárgyalás
után Sallai Péter ezredes többszöri lébényi felmérés után azzal a javaslattal állt elő, hogy a
tűzoltóság egyik szervezeti egysége Lébényben kerülhetne megvalósításra. Ez azt jelentené,
hogy a volt rendőrségi épületben rendezkednének be és 24 órás szolgálatot teljesítenének. Egy
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modern,100 mFt értékű beavatkozó jármű lenne ide telepítve, és innen, a nap 24 órájában
szükség esetén tudnának vonulni. Azt gondolja, hogy helyes, ha lehetővé teszik a tűzoltóság
részére, hiszen így nagyban növelik a helyi lakosság biztonságérzetét. Sallai úr meghívására a
testület Pannonhalmán – ahol augusztusban adták át az őrsöt - tett egy szakmai látogatást,
ahol részletes tájékoztatást kaptak. Amennyiben a testület úgy dönt, hogy ezt a
szándéknyilatkozatot elfogadja, illetve egy együttműködési megállapodást – melynek
tervezetét képviselőtársai megkaptak – elfogad, akkor jövő évben, legkésőbb augusztusig
bezárólag a Pannonhalmán láthatóhoz hasonló egység kerülne kialakításra. A Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság megtárgyalta a javaslatot. Maga részéről mindenképpen azt javasolja,
hogy ezt a lépést tegyék meg, nagyban hozzájárulva ezzel a környék biztonságához. Megkéri
Wandraschek Ferenc Antal a bizottság álláspontjának ismertetésére.
Wandraschek Ferenc Antal elmondja, hogy a bizottság ülésen szóba került ez a napirendi
pont is. Megnézték a pannonhalmi őrsöt, mely elnyerte a jelenlévők tetszését. Kérdéseiket
feltehették az ott jelenlévő tűzoltóknak, akiknek nagyon jó kapcsolata van a helyi önkéntes
tűzoltókkal és szoros együttműködésben tudnak dolgozni. Arra az elhatározásra jutottak, hogy
megpróbálják ezt a tűzoltóőrsöt létrehozni. Minimum 25 évre tervezik ennek az őrsnek a
működését. Véleménye szerint a lakosság ezzel jól fog járni, értékmentő fog lenni. Ha
összehasonlítást tesz a lakbérrel, akkor arra az elhatározásra jutnak, hogy a ráfordított összeg
messze felülmúlja az elmúlt időszak bevételi oldalát is. Lehet, hogy néhány embernek nem
fog tetszeni, hogy ezt a lépést megteszi a testület, de a bizottság egyhangúlag úgy döntött,
hogy támogatja ezt a lépést, ezért a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Kovács Gábor elmondja, hogy ennek van egy anyagi oldala is. Várhatóan 20 mFt-os
beruházást hajtanának végre a tűzoltóság részéről és ez egy olyan fokú állagmegóvást, vagy
javítást is hozna, ami a vagyontárgy megóvásához is hozzájárul. Egyéb kérdés, észrevétel
híján javasolja, hogy fogadják el, és kéri a felhatalmazást arra, hogy Sallai úrral az
együttműködési megállapodást aláírhassa. Aki ezzel egyetért, kéri, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
97/2012. (X. 25.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
egyetért
azzal,
hogy
a
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatásos tűzoltó kirendeltséget
létesítsen Lébény nagyközség területén.
A hivatásos tűzoltó kirendeltség céljára a Képviselő-testület a
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
részére használatba adja az önkormányzat kizárólagos tulajdonát
képező lébényi 1209 hrsz-ú ingatlanát, amely természetben
Lébény, Iskola u. 34. szám alatt található.
A Képviselő-testület a használatba adás részleteit szabályozó
együttműködési megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza a
polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 31.
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b.) Ördögkonyha Kft. bérleti szerződésének meghosszabbítása.
Kovács Gábor elmondja, hogy a két ülés között történt eseményeknél említette, hogy tegnap
jártak nála az Ördögkonyha Kft. vezetői. Ennek legfőbb oka az volt, hogy a velük való
megállapodás lejárt, és teljesen logikus lenne, hogy kiírjanak egy új versenytárgyalást. Az ő
tevékenységük nagy része az iskolai tanulók étkeztetésére korlátozódik, viszont az iskola
működtetésének változása még nem ért véget. Az új törvényből nem derül ki, hogy a
gyermekek étkeztetése kinek lesz a feladata. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság szintén
tárgyalta az ügyet. Arra tennének javaslatot, hogy a Kft-vel a tanév végéig hosszabbítsák meg
a szolgáltatási szerződésüket, azzal, hogy a Kónyba történő bérleti főzés miatti többlet bérleti
díjat az elkövetkezendő időszakban is bevállalják. Amennyiben kiderül, hogy kinek lesz a
jogköre ezt a versenyeztetést lefolytatni, akkor azt természetesen megváltoztathatja a most
meghozandó döntést. Az iskola működtetését tekintve is célszerű egy ilyen változást a tanév
lejáratához kötni, és az új tanévnél indítani. Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése,
észrevétele.
Nátz Miklós már bizottsági ülésen is elmondta, hogy nem tartja indokoltnak, hogy 8-10
hónapos versenyeztetésen kívüli előnyben részesítsék a Kft.-t Személyes véleménye, ha már
úgy dönt a testület többsége, hogy legyen meghosszabbítva ez a szerződés a következő év
elejéig, akkor nyári szünetben is legyen gazdája és bérlője a konyhának.
Kovács Gábor elmondja, hogy úgy értették ezt az előterjesztést, hogy a nyarat is beleveszik,
hiszen akkor is van gyermekétkeztetés. Nyár elején kellene kezdeni a versenyeztetést, hogy
amikor szeptember elején megkezdődik az új tanév, ha új bérlő lesz, akkor már ő kezdjen.
Megkéri Wandraschek Ferenc Antalt a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság állásfoglalásának
ismertetésére.
Wandraschek Ferenc Antal: polgármester úr elmondott mindent részletesen. Annyi
hozzáfűzni valója lenne, hogy 3 igen és 1 nem szavazattal a bizottság támogatta a szerződés
meghosszabbítását, ezért elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Kovács Gábor szavazásra teszi fel. Aki az előterjesztést elfogadja, kéri, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
98/2012. (X. 25.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, az
Ördögkonyha Kft.-vel az önkormányzat tulajdonában lévő, Lébény,
Iskola köz 2. szám alatti, étterem és melegkonyha helyiségek,
valamint konyhai berendezések bérletére 2012. szeptember 1-től
2013. augusztus 31-ig – a 2012. augusztus 31-ig érvényes bérleti
szerződésnek megfelelő tartalommal – bérleti szerződést köt.
A bérleti szerződés a határozott idő lejárta előtt megszűnik,
amennyiben az iskolai étkeztetést érintő feladatváltozás miatt a
szerződésben foglaltak teljesítése a szerződő felek bármelyikétől a
jövőben nem várható el.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.
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c.) Evangélikus Egyházközség kérelme
Kovács Gábor elmondja, hogy tárgyalták már a kérelmet, amelyben kérte a testület anyagi
támogatását a gyülekezet működtetésében lévő ház tetőszerkezetének felújításához. A
bizottság tárgyalta a kérelmet. Megkéri Wandraschek Ferenc Antalt a bizottság javaslatának
ismertetésére.
Wandraschek Ferenc Antal elmondja, hogy bizottsági ülésen ismét megtárgyalták az
egyházközség kérelmét. A júniusi ülésen olyan döntést hoztak, hogy a helyi adóbevételek
ismeretében döntenek a támogatás mértékéről. A bizottság javaslata 300.000 Ft, azzal a
kiegészítéssel, a támogatást a civil szervezetek támogatásához hasonlóan elszámolási
kötelezettséggel adja az önkormányzat.
Kovács Gábor szavazásra teszi fel. Kéri, aki egyetért azzal, hogy az Evangélikus
Egyházközség tulajdonában lévő lakóház tetőfelújításhoz, elszámolási kötelezettség mellett,
300.000 Ft-tal hozzájáruljanak, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
99/2012. (X. 25.) határozata
Lébény

Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, az
Evangélikus
Egyházközség
tulajdonában
lévő
lakóház
tetőfelújításához, elszámolási kötelezettség mellett, 300.000,- Ft
támogatást nyújt. A támogatás nyújtásának részletes feltételei
megegyeznek a civil szervezetek támogatásával.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
támogatási szerződést az Evangélikus Egyházközséggel kösse meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. november 15.
Közérdekű kérdés, bejelentés
Dr. Angyalics Attila: Lébényben az elmúlt időszakban történt betöréssorozat kapcsán jutott
eszébe, és javasolja, hogy a frekventált helyeken helyezzenek el kamerákat. Akár egy falunap
terhére is, ami csak a pénzt viszi a községből, de csak egy kis rétegnek nyújt szórakozást.
Fontosabbnak érezné, ha erre lenne átcsoportosítva következő évben. Polgármester úr
említette beszámolójában a község útjait, ő a járdákat is hozzátenné. A falu központja, amiről
a testület nem tehet, elszomorító állapotban vannak a járdák a volt tsz. iroda, és a
vendéglátóegységeket tekintve. A község központjában elfogadhatatlannak tartja a járdák
állapotát, ahol közlekedni egyáltalán nem lehet. Lakossági észrevétel: a korábbi években
elkészült a Lébényt Mosonszentmiklóssal összekötő kerékpárút. A Lébény faluvégén kezdődő
területnél van egy 30-40 m hosszú szakasz, ahol a kerékpárút és a közút közötti 20 cm széles
sávnak a kavicsozására, vagy murvázására lenne szükség, hogy ne gaz nőjön a községből
kivezető kerékpárút mentén. A figyelmet szerette volna erre felhívni.
Kovács Gábor elmondja, hogy a következő hónapban kezdik el a költségvetés tervezését. A
felvetett javaslatokat figyelembe fogják venni. Arról értesült, hogy ismét történt egy betörés.
Már többször próbáltak pályázatot benyújtani kamerák elhelyezésére. Erre a mai napig még
választ sem kaptak. A felvetés teljesen jogos, egyetért vele. Amikor kezdik a költségvetést
összeállítani, kéri, hogy a felvetés ismételten kerüljön a bizottság elé.
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Wandraschek Ferenc Antal elmondja, hogy bizonyára sokan olvasták az újságban a Volán
átszervezését. Megkéri a polgármester urat, amennyiben módja és lehetősége van, akkor
vegye fel a kapcsolatot a Volánnal. Úgy gondolja, hogy indokolt lenne a települések
összekötése az ipari parkkal. Egy új buszmegálló létesítését kellene szorgalmazni. Ez a
munkásoknak és a munkaadóknak egyaránt hasznos lenne.
Kovács Gábor egyetért Wandraschek Ferenc Antal által elmondottakkal. Volt egy
rendezvény, ahol Széles Sándor kormánymegbízott úr is részt vett. Ott egy hasonló témájú
beszélgetés elhangzott, melynek folyamodványaként meg is írta az ő irányukba egy ilyen
tartalmú levelet, melyet továbbítottak az államtitkár úrnak. A levélben leírta, hogy
tarthatatlan, hogy továbbra sincs kellő szinkron a vonat és a buszközlekedés között.
Nátz Miklós elmondja, hogy megoldást kellene találni a parkoló fejlesztésére és a
vasútállomást őrzöttebbé tételére, mivel a buszközlekedés nem megoldott és nem is biztos,
hogy gazdasági okokból megoldott lesz. Megkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a
környező települések vezetőivel, akár közös költségvállalással, a megvalósítást. Igény van rá,
nagyon sokan járnak ki autóval, mivel nagyon jó a vonatközlekedés, de gond van a kamerás
őrzéssel. A kerékpártároló is elég méltatlan. Ha ezek meg lennének oldva, akkor sokkal
többen igénybe vennék. Megkérdezi, hogy az őszi vásár meg lesz-e tartva, nincs-e valamilyen
jogi akadálya. A hulladékudvar nem készült még el, van-e valamilyen információ ezzel
kapcsolatban.
Kovács Gábor elmondja, hogy valóban célszerű foglalkozni a felvetett témákkal. Sok
reményt nem fűz ahhoz, hogy más ehhez pénzt ad. A vásár meg lesz tartva november első
szerdáján. A szükséges hatósági egyeztetések megtörténtek. A hulladékudvarnál már lehet
látni a kitűzött karókat, a legutolsó tájékoztatás szerint tavasz végére meg akarják csinálni,
legkésőbb júniusra át akarják adni. Reméli, hogy tavaszi lesz az utolsó lomtalanítás, amelyet
az önkormányzatnak meg kell szervezni. Utána a hulladékudvar el tudja látni a folyamatos és
szakszerű hulladék begyűjtést, a hulladékok átmeneti tárolását.
Nátz Miklós elmondja, hogy annak idején reklamált, hogy a közterületi szobrok világítása
hiányos, üzemen kívül van. Örömmel tapasztalta, hogy pótolva lett és kijavításra került.
Észreveszi azt is, ha meg van javítva.
Kovács Gábor megköszöni a megjegyzést.
Bujtás László: Szent Jakab templom melletti útszakasz szebbé tétele be volt tervezve az idei
évre. Ez is áldozata lett az óvatos pénzügyi politikának, amivel egyetért, de kéri, hogy ne
feledkezzenek el róla. Terv szerint aszfalt plusz díszkő kombináció lett volna, de akkor arról
kellene gondolkozni, hogy egységes legyen. Hagyják el az aszfaltot és díszkő legyen.
Kovács Gábor kéri, hogy amikor a jövő évi költségvetéssel foglalkoznak, akkor ezt szintén
figyelembe kell venni. Elmondja, hogy ezt valószínűleg meg kell terveztetni, szakhatóságokat
bevonni, hogy az engedélyek rendben legyenek. Ez egy hosszabb folyamat lesz.
Bujtás László örömmel vette a megnyitott iskola és a templom közötti sétálóutca kialakítását,
annak szép, rendezett kivitelezését. Többen mondták, hogy örömmel fogadták, és használják
máris. Gyurós Péterék munkáját nagyban dicséri.
Kovács Gábor a növényzet rendbe lesz téve, pótolva lesz. Ígéret van a zarándokház mellett
lévő vak telefonoszlop eltávolítására, tehát még egy zavaró körülménnyel kevesebb lesz.
Nagyon szép, egységes, „benézhető” utcaképet sikerült kialakítani, remélhetőleg ez még
folytatódni fog.
Kiszeli Lajos: polgármester úr utalt a templom melletti út szépítésével kapcsolatban az
engedélyezési eljárás bonyolultságára és hosszadalmas voltára. Javasolja, hogy az
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engedélyezési eljárás megindításával ne várják meg a költségvetés jóváhagyását. Biztos
abban, hogy képviselő-társai a költségvetésben jóváhagyják az ehhez szükséges összeget,
tehát javasolja, hogy ne várják meg az eljárás megindításával a költségvetés jóváhagyását,
hanem előbb indítsák el.
Kovács Gábor egyéb napirendi pont és hozzászólás híján az ülést 19:10 órakor bezárta.
K.m.f.
Kovács Gábor
polgármester

dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta
jegyző

Sárvári István
jegyzőkönyv-hitelesítő

Wandraschek Ferenc Antal
jegyzőkönyv-hitelesítő
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