Jegyzőkönyv
Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 13-án,
a községházán tartott nyilvános üléséről:
Jelen vannak:
Kovács Gábor polgármester
Kiszeli Lajos alpolgármester
Bujtás László képviselő
Nátz Miklós képviselő
Sárvári István képviselő
Wandraschek Ferenc Antal képviselő
Hiányzik: dr. Angyalics Attila képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző helyett dr. Tóth Tünde
igazgatási előadó
Meghívottak:
Sólyom Tibor a Mosonmagyaróvári Nagytérségi Önkormányzati Társulás szervezet vezetője
Hackné Prémus Irén pénzügyi főelőadó
Kovács Gábor köszönti képviselő-társait, megjelenteket és a televízió nézőit, az ülést
megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselőtestület 7 tagjából 6-an jelen vannak, tehát az ülés
határozatképes. A napirend módosítására tesz javaslatot. Javasolja, hogy az 1. napirendet a 3.
napirenddel együtt tárgyalják. Ennek oka az, hogy a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Társulás tájékoztatójához szakmailag illik a települési szilárd hulladékkezelés 2013. évi
díjának megállapításához, ezért javasolja, hogy a kettőt együtt tárgyalják. 7. napirendi
pontként javasolja felvételre a közoktatási intézményfenntartói társulás megszüntetésével
kapcsolatos döntések meghozatalát. A Mecsér Község Önkormányzatával létrehozandó közös
hivatalt tárgyaló 6. napirendi pontban szándéknyilatkozat elfogadása helyett döntést javasol a
közös hivatal megalakításáról, illetve ezzel kapcsolatos kérdésekről. 7. napirendi pontként
eredetileg szintén tájékozató szerepel az adósságrendezés folyamat állásáról, most azonban
ebben a kérdésben is döntéshelyzet áll elő. Az egyéb ügyek közé egy előterjesztést, dr.
Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző végleges áthelyezéséről való döntést javasol felvenni.
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Sárvári István és Wandraschek Ferenc Antal képviselőket.
Megkérdezi képviselő-társait, hogy 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 képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
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112/2012. (XII. 13.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012.
december 13-i képviselő-testületei ülés napirendjét az alábbiak szerint
állapítja meg:
1. Tájékoztató a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás
munkájáról, a közeljövőben várható, Lébényt érintő eseményekről.
2. A települési szilárd
megállapítása.

hulladékkezelés

2013.

évi

díjának

3. Az önkormányzat 2012. költségvetési rendeletének II. féléves
módosítása.
4. A Képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása.
5. Lébény Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának
elfogadása.
6. A Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásához
kapcsolódó döntések
7. Közoktatási
intézmény-fenntartói
megszüntetése.
8. Döntés az önkormányzati
részvételről

társulási

megállapodás

adósságkonszolidációban

történő

9. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
10. Egyéb döntést igénylő ügyek
1.
Tájékoztató a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás munkájáról, a
közeljövőben várható, Lébényt érintő eseményekről.
2.

A települési szilárd hulladékkezelés 2013. évi díjának megállapítása.

Előterjesztés ld. 1. sz. melléklet
Kovács Gábor köszönti Sólyom Tibor urat, a Mosonmagyaróvári Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Társulás szervezet vezetőjét. Megkéri, hogy szíveskedjen rövid
tájékoztatást adni a társulás munkájáról.
Sólyom Tibor köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a társulásról sokszor, sokféleképpen
hallhattak. Tájékoztatást ad arról, hogy 2005- ben alakult meg a társulás azzal a céllal, hogy a
várható uniós pályázatokban együtt tudják kezelni 70 önkormányzat hulladékkezeléssel
kapcsolatos dolgait. Az eredeti társulás azonban túl nagynak bizonyult, így három részre vált:
soproni, mosonmagyaróvári és győri társulásra. Két alapvető feladatuk van, az első a bezárt,
megszűnt települési szilárd hulladéklerakók kezelése, rekultivációja, amit el is végeztek. A
pályázatok megjelenését követően látszott, hogy két részre kellett bontani célkitűzéseiket,
külön lesz ugyanis a rekultivációs pályázat és külön projekt lesz a fejlesztés. Hosszú
előkészítő munka után beadták a pályázatot mindkettőre. 2010-ben aláírták a rekultivációra a
támogatási szerződést, amelynek támogatási összege 3 milliárd Ft volt és a projekt 100 %-ban
támogatott volt. Ebből Lébény egykori hulladéklerakója is rekultiválásra került. A
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rekultiváció módja az volt, hogy a hulladék nagy részét összeszedték és külön vízzáró fóliás
takarórétegekkel lefedték, amire még fedőréteget hordtak. Ezt követően, ha nedvesség éri
fentről a lerakót, az teljesen le van zárva, abból a víz már nem tud semmilyen káros anyagot
kimosni és a talajba nem tud további szennyeződést kibocsátani. A lébényi lerakó
rekultivációja körülbelül 240 mFt-ból valósult meg. A rekultiváció befejezése után
visszaadták az önkormányzatnak a terület gondozását. A felelős őrzés, gondozás Lébény
önkormányzatát terheli, ami azt jelenti, hogy ott nem lehet semmilyen tevékenységet
folytatni, amit ellenőrizni is fognak. Az Önkormányzatnak annyi feladata van csakhogy
időnként fűkaszálást kell, hogy végezzen. Monitoring kutakat is létesítettek, amik talajvíz
figyelő kutak, ezek működtetése a társulás feladata. A tagdíjból erre rendelkezésre áll pénz. A
másik projekt, a fejlesztési projekt, lényegesen összetettebb. A társulás arra alakult, hogy
pályázatot kezeljen. A fejlesztési projekt kidolgozásánál egyre inkább látszott, hogy nem elég
az, hogy csak arra jöjjön létre a társulás, hogy a rekultivációs és uniós projekteket kezelje,
sokkal inkább arra is szükség van, hogy egyfajta gesztora legyen a nagytérség
hulladékgazdálkodásának. Korábban minden önkormányzat készített hulladékgazdálkodási
tervet, amit mindenki gondozott. Nagyon elaprózódott ezzel a hulladékgazdálkodás rendszere.
Ezért
a
társulási
megállapodás
módosításában
minden
önkormányzat
a
hulladékgazdálkodásával kapcsolatos szinte valamennyi feladatát átruházta a társulásra. Ez
azt jelenti, hogy a társulás felel azért, hogy legyen koncepció, legyen térségi megállapodás,
tehát lényegében a hulladékgazdálkodás egészéért a társulás felel. Egy dolog maradt az
önkormányzatok hatáskörében, mégpedig a rendeletalkotás. Hozzáteszi, 3,6 milliárd Ft uniós
forrást nyertek a fejlesztési projektre. Ebből kell elvégezni a fejlesztéseket. A
hulladékkezelési közszolgáltatásért pedig olyan díjat kell megállapítani a nagytérség egész
területére, amely biztosítja ennek a projektnek a fenntarthatóságát. A projektben 116 ezer
lakos és 70 önkormányzat érintett. A megállapított díjból kell később a működtetést,
üzemeltetést kigazdálkodni. A projekt megvalósításához meg kellett találni azt az üzemeltetőt
is, aki ezt az egész rendszert üzemeltetni fogja. A kiválasztás csak közbeszerzéssel
történhetett, amit a tavalyi évben meg is tettek, és nyertese a Rekultív Kft. lett. A
közbeszerzés kiírásánál részletesen megszabták, hogy milyen feladatokat kell elvégezni a
leendő szolgáltatónak. El kell végeznie a hagyományos gyűjtést, a kihelyezett gyűjtőedények
heti egyszeri ürítését. A projektben megvalósuló létesítmények üzemeltetése is ide tartozik.
Ezen kívül kiosztásra fog kerülni 25 ezer darab szelektív gyűjtőedény, 10 ezer darab házi
komposztáló edény, 10 ezer darab zöldhulladék gyűjtőedény. Elsősorban városokban
kihelyezésre került 300 darab, 1,5 m3-es zöldhulladék gyűjtőedény. 66 db új hulladéksziget
létesítésére is sor kerül, minden szigeten négy edény lesz kihelyezve: üveg, papír, műanyag és
fém hulladék számára. Létesült 10 darab hulladékgyűjtő udvar, melyből egy lesz Lébényben.
Megvalósul Jánossomorján egy teljesen korszerű válogatómű, ami a szelektíven gyűjtött
hulladékok válogatását fogja végezni. Mechanikai feldolgozó is működni fog, melynek
feladata az lesz, hogy a vegyesen begyűjtött lakossági hulladékból az éghető frakciót kiszedje.
Az új hulladékgazdálkodási törvényről röviden elmondja, hogy az előírja, hogy a díjakat 4,2
%-nál nagyobb mértékben sehol sem szabad emelni. A közbeszerzésnél kiválasztották a
közszolgáltatót, a Rekultív Kft-t, ami 100 %-ban osztrák tulajdonú. Az új törvény szerint
viszont fél éves átállással csak olyan közszolgáltató szolgáltathat lakossági begyűjtést, amiben
az önkormányzatok részesedése 51% vagy ennél nagyobb. A Rekultív Kft. megkezdte az
ehhez való átállást. Végezetül elmondja, hogy a projekt befejezése, és a végleges elszámolás
jövő év júliusára várható.
Kovács Gábor áttér a rendeletei előterjesztéssel kapcsolatos ismertetésre. Képviselő-társai
ezzel kapcsolatban részletes tájékoztatást kaptak e-mailben. Átadja a szót dr. Tóth Tündének.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy az előterjesztés lényege az, hogy a Rekultív Kft.
hozzávetőlegesen 4 %-os díjnövekedésre tesz javaslatot. Az alapszolgáltatásba ettől az évtől
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kezdődően már nem tartozik bele a temetői zöldhulladék elszállítása, amit viszont az
önkormányzatnak mindenképpen meg kell oldania. Amennyiben azonban az előterjesztett
3,99%-os emelést elfogadják, úgy továbbra is igénybe vehető ez a szolgáltatási elem.
Kovács Gábor elmondja, hogy a hozzávetőleg 4 %-os emeléssel biztosítani tudják az idei
évben megszokott szolgáltatást, beleértve a lomtalanítást is, ami még az I. félévben meg fog
történni.
Sólyom Tibor tájékoztatásul elmondja, hogy óriási eltérés van a győri és a
mosonmagyaróvári rendszer között. Győrben két tarifás rendszer van, Mosonmagyaróváron
pedig egy tarifás díjszabás, miszerint a lakosság által igénybe vett edény egyszeri ürítési díja a
mérték.
Wandraschek Ferenc Antal a rekultivációval kapcsolatban megkérdezi, hogy mikortól lehet
hasznosítani azokat a területeket, amelyeket rekultiválás alá helyeztek, például fatelepítésre
vagy egyébre.
Sólyom Tibor: 2021. január 1-től. Lébényben a rekultiváció során zöldterület került
kialakításra. Amennyiben az önkormányzat úgy gondolja, hogy oda erdőt telepít, az nem
probléma véleménye szerint.
Wandraschek Ferenc Antal: Sólyom úr tájékoztatójában említette, hogy a lakosság nem
csökkentheti az edények nagyságát. Valahol ez logikus dolog, mivel válogatják a hulladékot,
üveg, papír, stb., ami nem kerül bele az edénybe. Miért nem célszerű ezt tenni a lakosság
részéről?
Sólyom Tibor: Csökkenthetik az edény méreteit, de ha mindenki ezt tenné, akkor a Ft/l díj
lényegesen meg fog növekedni, mert a lakosságtól befolyó díjakból kell fenntartani az egész
rendszert.
Wandraschek Ferenc Antal: A lakosság szelektív hulladékgyűjtést végez, ami azt jelenti,
hogy bizonyos fokig tehermentesítve van a hulladék feldolgozó és eleve kisebb létszámmal
kell dolgozni, ami azt jelenti, hogy bérmegtakarítás és egyebek is vannak. Említette, hogy a
Rekultív Kft. osztrák többségi tulajdonban van. A cég nyilván profitorientált, a profit azonban
ki is megy az országból. Kérdése, hogy a nyereséget milyen arányban forgatják vissza.
Sólyom Tibor elmondja, hogy az új törvény szerint már nem mehet ki az országból. Az új
szolgáltatónak 49 %-ig lehet magánszemély tulajdonosa, 51% már önkormányzati tulajdon
kell, hogy legyen.
Wandraschek Ferenc Antal: lakossági észrevétel, hogy nem lehetne-e valamilyen rendszert
kialakítani arra, hogy a kukás autó lehetőleg azonos időpontban szállítsa el a szemetet.
Sólyom Tibor jogosnak tartja a felvetést. Szemléletformálással kapcsolatos lakossági fórum
megtartására kerül majd sor, ahol ezt a problémát is fel lehet vetni.
Nátz Miklós: Elmondja, volt rá példa, hogy csütörtökön éjfél után 10 perccel megkezdődött a
pénteki nap és már akkor, de volt, mikor csak péntek délután került elszállításra a szemét. A
megnövekedett forgalom miatt közlekedési fennakadásokat tud okozni, ha az út mindkét
oldalán edények vannak. A lakosság 90 %-a már csütörtök este kihelyezi azokat, de van, hogy
péntek délután még ott van, ha akkor érnek ide a szállítójárművek.
Sólyom Tibor: elmondja, 16 új gyűjtőjármű beszerzésére kerül majd sor. A szelektív
gyűjtésre, az udvarokból való elszállításra, a szigetek ürítésére teljesen új járműveket kap a
kft., tehát szabadul fel jármű, így jobban tudja koordinálni a lakossági hulladékelszállítás
megszervezését.
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Nátz Miklós: A hulladékudvar közműellátásával kapcsolatban kérdez.
Sólyom Tibor: Elmondja, hogy a rácsatlakozás meg van tervezve, most folynak a
szolgáltatókkal az egyeztetések, víz, villany lesz.
Pálinger Béla megkérdezi, hogy kötött-e az egy háztartásban élő személyek száma és az
edény mérete. Amennyiben nem kötött, hogyan lehet változtatni.
Sólyom Tibor elmondja, hogy nem szolgáltató, nem ismeri a részleteket, a szolgáltató jobban
ismeri. Azt tudja, hogy ahol egyedülálló van, a 60 l-es edény megengedhető. Tudomása
szerint a 2-3 fős háztartásban a 120 l-es edény megtelik.
Kovács Gábor kéri, hogy aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet, ezzel
megalkotta Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (XII. 17.)
önkormányzati rendeletét a települési szilárd és folyékony hulladékok kezelésével
kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 12/2006. (III. 31.) rendelet módosításáról. lsd. 2.
sz. melléklet
Kovács Gábor megköszöni Sólyom Tibor részvételét, valamint a részletes tájékoztatást.

3. Az önkormányzat 2012. költségvetési rendeletének II. féléves módosítása.
Előterjesztés ld. 3. sz. melléklet
Kovács Gábor tájékoztatásul elmondja, hogy képviselő-társai részletes anyagot kaptak,
melynek szöveges rendeleti, valamint két oldal szöveges elemző része van. A bizottsági
ülésen részletesen, táblázatonként áttekintették. Megkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse
a bizottság álláspontját.
Wandraschek Ferenc Antal a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy a
bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangú szavazással a képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja.
Kovács Gábor megkérdezi az anyag készítőjét, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
Hackné Prémus Irén pénzügyi főelőadónak nem volt szóbeli kiegészítése.
Kovács Gábor a lakosság tájékoztatásául elmondja, hogy az anyag a II. félév módosítása,
amely tartalmazza a szeptemberben befolyt adó, illetve az azóta felmerült egyéb költségeknek
az egyenlegét, állapotát. A 2012. év zárására jövő év tavaszán kerül sor, amiben addig
lényeges változás fog bekövetkezni, mert ha az állam végrehajtja a konszolidációs folyamatot,
akkor jelentős mértékben változik jövőre nézve a költségvetés. Kérdés, illetve észrevétel híján
szavazásra teszi fel, kéri, hogy aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet, ezzel
megalkotta Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XII. 17.)
önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2012. évi II. félévi költségvetésének
módosításáról. lsd. 4. sz. melléklet
4. A Képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása.
Előterjesztés ld. 5. sz. melléklet
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Kovács Gábor elmondja, hogy a decemberi ülésen határozzák meg a várható jövő évi
napirendet, melynek 80 %-a kötelezően tárgyalandó dolog. Szeretné, ha több alkalommal
jönne el külsős vendég, hogy tájékoztatást kaphasson a képviselő-testület és a lakosság,
különböző Lébényt érintő dolgokról. A munkaterv rugalmasan változtatható. Megkérdezi,
hogy van-e kérdés ezzel kapcsolatban.
Nátz Miklós elmondja, hogy már többször felvetette, most ismét felveti, hogy januártól
próbálják betervezni azt, hogy a kéthetente tartandó humán bizottsági ülés után tartsanak
munkaértekezletet. Szerinte az ülések előtt tartott egy pénzügyi bizottsági ülés kevésnek
bizonyul, így nem mindig teljes a tájékoztatás. Igénye továbbra is az, hogy legyen egy
munkaértekezlet jellegű összejövetel kéthetente, amit azért lenne célszerű a humán bizottsági
ülés után tartani, mert akkor a testület fele egyébként is megjelenik.. A munkaértekezleten
polgármester úr naprakészen tudna tájékoztatást adni, nemcsak havonta összefoglalót az
eseményekről. Az értekezletek alkalmával lenne idő átbeszélni a dolgokat, mindenki
elmondhatná véleményét.
Wandraschek Ferenc Antal egyetértett az előtte szólóval.
Kovács Gábor elmondja, hogy Nátz Miklós által felvetett munkaértekezlet működhet, de ez
nem a munkatervnek a része. Nem zárkózik el a munkaértekezlet tartásától, célszerűnek és
logikusnak tartja a humán bizottsági üléshez igazítani azt. Tudni kell, hogy döntés nem
születhet a munkaértekezleten, a tájékoztatás viszont így sűrűbb. Szavazásra teszi fel az
előterjesztést, kéri, hogy aki a 2013. évi munkatervet elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
113/2012. (XII. 13.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi
munkatervét az alábbiak szerint állapítja meg:
Január 31.
1.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelete (1.
olvasat)
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
2.) A Polgármesteri Hivatal 2013.
követelményeinek megállapítása.
Előterjesztő: Polgármester

évi

teljesítmény-

3.) Az önkormányzat 2013. évi rendezvényterve
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítésben részt vesz: Humán Bizottság
4.) Közös hivatal kialakításával kapcsolatos ügyek
Előterjesztő: Jegyző
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Február 28.
1.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének
megalkotása.
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
2.) 2012. évben az egyesületekben, civil szervezetekben végzett
tevékenységek elismerése.

Március 28.
1.) Tájékoztató a szociális törvény szerinti, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok
ellátásáról.
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítésben részt vesz: Humán Bizottság
2.) A Humán Bizottság beszámolója a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott feladatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: a Bizottság elnöke
Előkészítésben részt vesz: Humán Bizottság
3.) A 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása.
Előterjesztő: Polgármester
Április 25.
1.) A 2012. 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
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Május 30.
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 27.
1.) A Lébényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Igazgatójának tájékozatója a 2012/2013-es tanévben végzett
munkáról
2.) A Lébényi Óvoda vezetőjének beszámolója a 2012/2013
nevelési évben végzett munkáról
3.) A képviselői keret felosztásáról való döntés
Előterjesztő: Polgármester
4.) A Közjó Szolgálatáért emlékplakett odaítéléséről döntés
Előterjesztő: Polgármester
5.) Lébény
Nagyközség
Díszpolgára
adományozásáról való döntés
Előterjesztő: Polgármester

kitüntető

cím

Szeptember 12.
1.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
rendeletének módosítása
Előterjesztő: Polgármester.
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
2.) Tájékoztatás
az
Önkormányzat
2013.
I
félévi
gazdálkodásának helyzetéről
Előterjesztő: Polgármester.
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
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3.) Háziorvosok
helyzetéről

tájékoztatója

a

település

egészségügyi

4.) Beszámoló a védőnői tevékenységről
Október 31.
Közmeghallgatás.
1.) Beszámoló a helyi adóztatás helyzetéről
Előterjesztő: Polgármester.
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
2.) Az Önkormányzat 2014. évi belsőellenőrzési terve.
Előterjesztő: Polgármester.
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
November 28.
1.) 2014. évi költségvetési koncepció beterjesztése
Előterjesztő: Polgármester.
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
2.) Tájékoztatás az Önkormányzat 2013. háromnegyed éves
gazdálkodásának helyzetéről
Előterjesztő: Polgármester.
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
3.) Tájékoztatás a közös hivatal munkájáról
Előterjesztő: Jegyző
December 19.
1.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének II.
féléves módosítása.
Előterjesztő: Polgármester.
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
2.) A Képviselő-testület 2014. évi munkaterve
Előterjesztő: Polgármester.
Esetenként napirendre kerül a település életében jelentős szerepet játszó
vállalkozás bemutatkozása.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2013. december 31.
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5.

Lébény Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának elfogadása.

Előterjesztés ld. 6. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a programot már tárgyalták bizottsági ülésen, de néhány
képviselő-társa apró változtatásokat javasolt benne. A beérkezett észrevételeket a program
készítője kijavította, így az most tárgyalható. Megkérdezi, hogy van-e a programmal
kapcsolatban kiegészítés, kérdés, észrevétel. A televíziónézők tájékoztatásául elmondja, hogy
a pályázatokon való indulásnak feltétele lesz a jövőben ez a program, amivel rendelkeznie
kell az önkormányzatnak. Szavazásra teszi fel, kéri, hogy aki elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
114/2012. (XII. 13.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 46.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az előterjesztés szerint
elfogadja Lébény Nagyközség Települési Környezetvédelmi
programját.

6.

A Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásához kapcsolódó döntések
Előterjesztés ld. 7. sz. melléklet, Megállapodás: lsd. 8. sz. melléklet, Alapító Okirat lsd. 9. sz.
melléklet, Megszüntető Okirat lsd. 10. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy 3 fő témacsoport van. A közös hivatal alapító okiratának,
valamint az új megállapodás elfogadása, illetve a polgármesteri hivatal, mint költségvetési
szerv megszűntetése. Átadja a szót dr. Tóth Tündének.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy 2013. január 1-én fog hatályba lépni a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény, ami a körjegyzőség fogalmát már nem ismeri, hanem
helyette közös önkormányzati hivatal létrehozását írja elő a járáson belüli 2000 fő lélekszám
alatti községek számára. Lébényt ez annyiban érinti, hogy 2012. január 1-től körjegyzőséget
működtet Mecsér községgel és jelen előterjesztésben arra tesznek javaslatot, hogy ezt a
továbbiakban közös hivatal formájában működtessék tovább. Bár az új törvény 60 napos
határidőt ad a hatálybalépésétől számítva ennek a létrehozására, mégis úgy gondolták, hogy
célszerű lenne már ebben az évben meghozni ezt a döntést, hiszen ez együtt jár további
adminisztratív döntésekkel. Ahogy az előterjesztés is tartalmazza, el kell fogadni az új hivatal
alapító okiratát, illetve rendelkezni kell a korábbi polgármesteri hivatal, mint költségvetési
szerv megszűntetéséről, el kell készíteni a Szervezeti és Működési Szabályzatát a közös
hivatalnak. Három döntést terjesztenek most a képviselő-testület elé: az első egy
megállapodás tervezet Lébény Nagyközség Önkormányzata és Mecsér Község
Önkormányzata Képviselő-testülete között a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal
megalakításáról. A második döntés a közös hivatal alapító okiratának elfogadása. Ezt az
alapító okiratot nyilvántartásba vétel végett a Magyar Államkincstár részére is meg kell
küldeni. A harmadik döntés pedig a jelenleg működő polgármesteri hivatal a megszüntetése,
ami jogutódlással fog megszűnni, a közös hivatal lesz a jogutódja. A megállapodás tervezetről
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elmondja, hogy az érvényben lévő körjegyzőségi megállapodást vették alapul az
elkészítésénél, annak mintájára készült, és ehhez képest az új önkormányzati törvény szerinti
kötelező tartalmi elemeket tüntették fel benne. Kéri a képviselő-testületet az előterjesztés
megtárgyalására, valamint a határozati javaslat elfogadására.
Kovács Gábor elmondja, hogy tegnap volt képviselő-testületi ülés Mecséren, ahol ezt szintén
megtárgyalták.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy az érintett testületeknek a megállapodást külön-külön tartott
ülésén, minősített többséggel kell elfogadniuk. Mecsér a tegnapi napon már döntött is arról,
szeretné létrehozni a közös hivatalt Lébénnyel.
Nátz Miklós támogatja a döntést, de javasolja, hogy Mecsér változtassa meg a Felszabadulás
utca elnevezést.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy tudják, hogy hatályba lép az a törvény, ami ezeket az
önkényuralmi jellegű elnevezéseket tiltja a továbbiakban, és gondolkodnak az új elnevezésen,
a helyi újságban a lakossághoz is intéztek egy felhívást ezzel kapcsolatban. Januárban
napirendre fog kerülni náluk a téma.
Kiszeli Lajos: az alapító okirat 13. pontja rendelkezik a hivatal vezetőjének a kinevezéséről,
miszerint az alapító önkormányzatok polgármesterei lakosságszám-arányos többségi döntése
alapján történik a hivatal vezetőjének a kinevezése. Megkérdezi, hogy jól érti-e, az esetükben
Lébény polgármestere dönt.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy az új önkormányzati törvényben van benne ez a rendelkezés,
és igen, lakosságszám-arányában Lébény polgármesterének szavazata lesz a döntő.
Kovács Gábor kéri, hogy aki a közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló
megállapodást elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
115/2012. (XII. 13.) határozata
I.Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Lébényi Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozására Mecsér Község Önkormányzat Képviselőtestületével kötendő megállapodást az alábbiak szerint hagyja jóvá:

„MEGÁLLAPODÁS
Közös önkormányzati hivatal létrehozására és fenntartására
amely létrejött egyrészről Lébény Nagyközség Önkormányzata (9155 Lébény, Fő út
47.) képviseli: Kovács Gábor polgármester), másrészről Mecsér Község
Önkormányzata (9176 Mecsér, Felszabadulás u. 1., képviseli: Csaplár Zoltán
polgármester,) figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. - 85. §-ában foglaltakra – alulírt helyen
és időben az alábbiak szerint:
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1. Általános rendelkezések
1.1. 2013. február 1-jével – határozatlan időre - közös önkormányzati hivatalt hoznak
létre és tartanak fenn, Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel.
1.2.
A közös önkormányzati hivatal székhelye: 9155 Lébény, Fő út 47.
Telephelye: 9176 Mecsér, Felszabadulás u. 1.
1.3.

A közös önkormányzati hivatal hivatalos megnevezése: Lébényi Közös
Önkormányzati Hivatal 9155 Lébény, Fő út 47.

Telephely megnevezése: Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Mecséri Kirendeltség
(állandó kirendeltség) 9176 Mecsér, Felszabadulás u. 1.
1.4.

A közös önkormányzati hivatal illetékességi területe Lébény és Mecsér
települések közigazgatási területére terjed ki.

1.5.
A közös önkormányzati hivatal hivatali bélyegzőjének felirata: Lébényi Közös
Önkormányzati Hivatal.
2. A megállapodás létrehozásának, módosításának, megszüntetésének módja
2.1. A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás, a
megállapodás módosítása és megszüntetése az érintett képviselő-testületek egyhangú,
át nem ruházható döntésén alapul. A döntést az érintett képviselő-testületek különkülön tartott ülésen, minősített többséggel hozzák meg.
2.2. A megállapodás módosítását bármelyik képviselő-testület minősített többséggel
hozott döntéssel kezdeményezheti. A kezdeményezést a másik önkormányzat
képviselő-testülete a kezdeményezéstől számított 60 napon belül tárgyalja meg.
3. A hivatal felépítése:
3.1. A közös önkormányzati hivatal egységes, szakmai szervezeti egységekre nem
tagolódik.
3.2.
A Hivatal feladatait az alábbi létszámmal látja el:
A székhelyen:
jegyző,
2 fő igazgatási ügyintéző,
3 fő pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző,
1 fő településüzemeltetési ügyintéző,
1 fő adóügyi ügyintéző.

-

A kirendeltségen:
1 fő ügykezelő
1 fő pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző (6 órás)
Munkaviszonyban foglalkoztatott létszám:
1 fő hivatalsegéd, takarító (a székhelyen)
Indokolt esetben a jegyző elrendelheti, hogy a székhelyen dolgozó
köztisztviselők a kirendeltségeken, illetve a kirendeltségen dolgozó köztisztviselők
a székhelyen is végezzenek munkát.

3.3.
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4. A hivatal működése:
4.1. A jegyző, illetve a közös önkormányzati hivatal valamennyi önkormányzat
vonatkozásában ellátja mindazokat a feladatokat és gyakorolja azokat a hatásköröket,
amelyeket a Mötv., az egyes önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatai
valamint az önkormányzati rendeletek előírnak.
A közös önkormányzati hivatalban a munkaidő beosztás az alábbiak szerint
alakul: a heti 40 órás munkaidőt figyelembe véve a napi munkaidő hétfőtől
csütörtökig 7.30 órától – 16.00 óráig, pénteken 7.30 órától 13.30 óráig tart. Az
ebédidő 30 perc, melyet 11.30 és 12.30 óra között (a kirendeltségen12 és 13 óra
között) felváltva lehet igénybe venni.

4.2.

4.3.
A közös önkormányzati hivatal általános ügyfélszolgálatot tart:
A székhelyen:
Hétfő:

8.00 - 12.00 óráig és 12.30-16.00 óráig

Kedd:

8.00 - 12.00 óráig és 12.30-16.00 óráig

Szerda:

ügyfélfogadás nincs

Csütörtök:

8.00 - 12.00 óráig és 12.30-18.00 óráig

Péntek:

8.00 - 12.00 óráig.

A telephelyén:
Hétfő:

8.00 - 12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig

Kedd:

8.00 - 12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig

Szerda:

ügyfélfogadás nincs

Csütörtök:

8.00 - 12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig

Péntek:

8.00 - 12.00 óráig.

4.4 A jegyző, vagy az általa megbízott személy minden héten két alkalommal,
esetenként mintegy két órát, a mecséri kirendeltségen dolgozik.
4.5. A kirendeltségen az alábbi ügyeket intézik helyben:
- képviselő-testületi ülések előkészítése,
- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó segélyezések
- jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ellátások
- gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít,
- hagyatéki ügyintézés,
- anyakönyvi ügyintézés (Lébényből történő kijárással, igény szerint)
- iktatás
- pénztári ki-befizetések
5. 5. A közös önkormányzati hivatal működési és fenntartási költségviselése
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5.1. A közös önkormányzati hivatal működési és fenntartási költségei:
- A jegyző, a közös önkormányzati hivatal köztisztviselőinek és egyéb
foglalkoztatottainak személyi jellegű kiadásai és ezek járulékai, valamint e
köztisztviselők és foglalkoztatottak egyéb – a jogszabályokban és a képviselőtestületek döntéseiben meghatározott – juttatásai, költségtérítései,
- a fenntartott hivatali épületek, helyiségek fenntartási, karbantartási, fűtési,
villamosenergia-ellátási, közüzemi, stb. költségei,
- a fenntartott hivatali épületek telefon, posta, nyomtatvány, papír, írószer költségei,
az irodagépek karbantartási, esetleges bérleti és javítási költségei, kis értékű tárgyi
eszköz és tárgyi eszköz beszerzés költségei, a közös önkormányzati hivatal éves
költségvetésében engedélyezett egyéb kiadások.
A költségeket működési helyenként el kell különíteni.

5.2.

A közös önkormányzati hivatal működése utáni normatív támogatást Lébény
Nagyközség Önkormányzata igényli. A közös hivatal után járó normatíva a
Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal feladatai ellátásának fedezetéül szolgál az
alábbiak szerint:

5.3.

5.4.

Az 5.6. szerint csökkentett normatívából kell fedezni a Közös Önkormányzati
Hivatal Mecséri Kirendeltségén foglalkoztatott dolgozóinak személyi jellegű
kiadásait, juttatásait, ezek járulékait, a jegyző közös hivatal ellátásával
kapcsolatos pótlékát, utazási költségtérítését, az adóigazgatási feladatok ellátására
1 fő ügyintéző napi kétórás munkavégzésre számított bérét és járulékait (a lébényi
adóigazgatási ügyintéző bérét alapul véve).

5.5. Amennyiben az 5.4. pont szerinti a költségekre a normatíva nem nyújt
elegendő fedezetet, úgy a hiányzó részt Mecsér Község Önkormányzata saját
költségvetése terhére köteles kiegészíteni. A kiegészítést két részletben, a
féléves, illetve az éves beszámoló elfogadását követően számlázza le Lébény
Nagyközség Önkormányzata.
5.6. A közös hivatal működése utáni normatívából évente 500 000,- Ft Lébény
Nagyközség Önkormányzatát illeti meg, a közös hivatali feladatok ellátása
miatt keletkező többletköltségek fedezetére.
5.7. A 5.4.., a 5.5.. és a 5.6. pontokban foglaltakon túl mindkét önkormányzat saját
költségvetése terhére maga viseli a székhelyhivatal, illetőleg a kirendeltség
működésével kapcsolatos egyéb, a 5.1. szerinti költségeket.
5.8. A közös önkormányzati hivatal fenntartásához fizetendő önkormányzati
hozzájárulás tervezése érdekében a jegyző minden év november 15.-ig írásban
tájékoztatja Mecsér Község Önkormányzatát a kirendeltségen dolgozók
következő évi személyi jellegű juttatásának és járulékának várható költségéről,
illetve közös hivatal után járó normatíva várható összegéről (amennyiben
ismert).

6. A hivatal irányítása
6.1. A hivatal tekintetében az irányító szervet az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 9. §-a alapján megillető jogok és kötelezettségek Lébény
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Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületét illetik meg, illetve terhelik – az
alábbi pontokban részletezett kiegészítésekkel.
6.1.1. A közös önkormányzati hivatal átalakításához, megszüntetéséhez
mindkét alapító önkormányzat képviselő-testületének minősített
szavazati aránnyal meghozott döntése szükséges.
6.1.2. A hivatal szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásához
mindkét alapító önkormányzat képviselő-testületének döntése
szükséges.
6.1.3. A jegyző felett a polgármesterek a Mötv. 83. §-ának b) pontja szerint
gyakorolják a munkáltatói jogokat, azzal, hogy a jegyző felett az egyéb
munkáltatói jogokat (Mötv. 19. § b) pont) Lébény Nagyközség Polgármestere
gyakorolja.
6.2. A közös önkormányzati hivatalt a jegyző vezeti. A jegyzőt a Lébényi Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzői képesítési előírásokkal rendelkező dolgozója
helyettesíti.
6.3. A jegyző évente egy alkalommal valamennyi képviselő-testület előtt beszámol
a közös önkormányzati hivatal működéséről.
6.4. A Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói tekintetében a munkáltatói
jogkört a jegyző gyakorolja. A kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez,
vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz - a kirendeltségen dolgozók
kivételével - Lébény Nagyközség Polgármesterének egyetértése szükséges az általa
meghatározott körben.
6.5. A kirendeltségen dolgozók kinevezéséhez, felmentéséhez, jutalmazásához
Mecsér Község Polgármesterének egyetértése szükséges az általa meghatározott
körben.
7. A közös önkormányzati hivatal működésének nyilvánossága
7.1 A hivatal működtetése során biztosítani kell az önkormányzati és
hivatali munka átláthatóságára, nyilvánosságára vonatkozó jogszabályi
előírások betartását.
7.2 A közérdekű adatok nyilvánosságának
feladatok ellátásáról a jegyző gondoskodik.

biztosításával

kapcsolatos

7.3 A kötelezően közzéteendő közérdekű adatok körét nem érintő
képviselő-testületi
döntések
nyilvánosságának
biztosítása
a
jegyző
feladata. A jegyző a határozatok nyilvánosságáról a nyilvános ülések
jegyzőkönyveinek elérhetővé tételével, a rendeletek nyilvánosságáról
kihirdetésükkel gondoskodik az egyes önkormányzatok szervezeti és működési
szabályzatainak előírásai szerint.
7.4 A közérdekű adatokon túli, nyilvánosságot igénylő, önkormányzati
közérdekű információk, közzétételek és hirdetmények nyilvánosságra
hozatalával kapcsolatos döntéshozók és felelősök az egyes polgármesterek.
Ezen információk nyilvánosságra hozatalának rendje főszabály szerint az
egyes önkormányzatok hirdetőtábláján való közzététel; az ezen felül
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biztosított további közzétételi helyekről (pl. honlap, helyi sajtótermék,
egyéb hirdetőtáblák, stb.) az egyes önkormányzatok szervezeti és működési
szabályzatai rendelkeznek.

8. Záró rendelkezések
8.1. Jelen megállapodásból eredő vitás kérdésekben bármely fél polgármestere
jogosult egyeztető tárgyalást összehívni. A megállapodás módosítását
kezdeményezheti bármelyik polgármester. A megállapodás módosításához a társult
önkormányzatok képviselő-testületeinek minősített többséggel elfogadott
határozata szükséges.
8.2. A képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen
megállapodás tartalmát érintő jogszabályok olyan érdemi változásokat
tartalmaznak, melyek a közös hivatal jelenlegi szabályozás mentén való
működőképességét, szabályosságát vagy méltányosságát megkérdőjelezik, akkor a
felek a megállapodást haladéktalanul felülvizsgálják.
8.3. Jelen megállapodást annak elolvasását, tartalmának megismerését és
megértését követően az önkormányzatok képviselő-testületei képviseletében eljáró
polgármesterek a képviselt önkormányzat akaratával mindenben megegyezően,
annak nevében helybenhagyólag, saját kezű aláírással látják el.
8.4. Ezen megállapodás a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek minősített
többséggel meghozott, a megállapodás mellékletét képező jóváhagyó határozatával
válik hatályossá.
II. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást Lébény Nagyközség
Önkormányzata nevében aláírja.
Felelős: Kovács Gábor polgármester
Határidő: 2012. december 31.
Kovács Gábor ezt követően kéri, hogy aki a közös önkormányzati hivatal alapító okiratát
elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
116/2012. (XII. 13.) határozata
I. Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Mecsér
Község Önkormányzat Képviselő-testületével közösen megalapítandó
Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezésű költségvetési szerv
alapító az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és
Mecsér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény
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végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5.§ (1)-(2)
bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi
alapító okiratot adja ki:
A költségvetési szerv:
1. Megnevezése: Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal
2. Székhelye: 9155 Lébény, Fő út 47.
Telephelye: Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Mecséri
Kirendeltsége
9176 Mecsér, Felszabadulás u. 1.
3. Közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése
alapján a közös hivatal ellátja az önkormányzatok működésével,
valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó
ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás
közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének
összehangolásában.
4. Alaptevékenysége:
A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb
jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Lébény és
Mecsér települések vonatkozásában. A közös önkormányzati hivatal
feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által
jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött
megállapodás tartalmazza.
Mecsér településen a közös hivatalnak kirendeltsége működik az
igazgatási és pénzügyi tevékenység végzésére.
5. Államháztartási szakágazati besorolása: 841105
Helyi
önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége.
6. Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
8411 Általános közigazgatás
841112

841116

Önkormányzati jogalkotás

841114 Országgyűlési
tevékenységek

képviselőválasztásokhoz

kapcsolódó

841115 Önkormányzati
tevékenységek

képviselőválasztásokhoz

kapcsolódó

Országos, települési és területi kisebbségi
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

önkormányzati
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841117 Európai
tevékenységek

parlamenti

841118 Országos
tevékenységek

és

képviselőválasztáshoz

helyi

népszavazáshoz

kapcsolódó
kapcsolódó

841126

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége

841127

Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841133

Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése
területi szinten
841173

Statisztikai tevékenység

841402

Közvilágítás

841403

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
842155

Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai

842521

Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása

842541

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és
belvíz esetén)
854234

Szociális ösztöndíjak

862101

Háziorvosi alapellátás

862301

Fogorvosi alapellátás

862302

Fogorvosi ügyeleti ellátás

869041

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

869042

Ifjúság-egészségügyi gondozás

881011

Idősek nappali ellátása

882111

Rendszeres szociális segély

882113

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882114

Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

882115

Ápolási díj alanyi jogon

882116

Ápolási díj méltányossági alapon

882117

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
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882118

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

882119

Óvodáztatási támogatás

882121

Helyi eseti lakásfenntartási támogatás

882122

Átmeneti segély

882123

Temetési segély

882124

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882125

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

882129

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

882201

Adósságkezelési szolgáltatás

882202

Közgyógyellátás

882203

Köztemetés

889921

Szociális étkeztetés

889922

Házi segítségnyújtás

889923

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

889924

Családsegítés

890301

Civil szervezetek működési támogatása

890302

Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

890303

Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek

890441

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

890442 Bérpótló
foglalkoztatása

juttatásra

jogosultak

hosszabb

890443

Közmunka

910123

Könyvtári szolgáltatások

910501

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

910502 Közművelődési
működtetése

intézmények,

közösségi

idejű

színterek

931102

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

931903

Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

421100

Út, autópálya építése

431100

Bontás

522110

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

562912

Óvodai intézményi étkeztetés
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562913

Iskolai intézményi étkeztetés

681000

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

682001

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682002

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

750000

Állat-egészségügyi ellátás

813000

Zöldterület-kezelés.

7. A közös önkormányzati hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.
8. Illetékessége, működési köre: Lébény Nagyközség közigazgatási
területe, Mecsér község közigazgatási területe.
9. Az irányító szerv neve, székhelye:
Lébény
Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete, 9155 Lébény, Fő út 47.
Az irányító szerv ezen jogát az alábbi korlátozással gyakorolhatja:
A költségvetési szerv átalakításához, megszüntetéséhez mindkét
alapító önkormányzat képviselő-testületének minősített szavazati
aránnyal meghozott döntése szükséges.
A költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának
jóváhagyásához mindkét alapító önkormányzat képviselő-testületének
döntése szükséges.
A költségvetési szerv vezetője tekintetében a vezetői megbízás
adására, visszavonására és az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására a
Mötv. 82. § és 83.§ b) pont rendelkezései az irányadók.
10. Alapító neve és székhelye:
Lébény Nagyközség Önkormányzata, 9155 Lébény, Fő út 47.
Mecsér Község Önkormányzata, 9176 Mecsér, Felszabadulás u. 1.
11.Jogelődje: Lébény Nagyközség Polgármesteri Hivatala, 9155 Lébény,
Fő út 47.
12.Gazdálkodási besorolása:
költségvetési szerv.

önállóan

működő

és

gazdálkodó

13. Vezetőjének megbízási rendje:
Az alapító önkormányzatok polgármesterei lakosságszám-arányos
többségi döntése alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 247. § (1) bekezdésében
megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt
neveznek ki. A kinevezési okiratot a székhely önkormányzat
polgármestere írja alá. A kinevezés határozatlan időre szól.
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14. Foglalkoztatottjaira
megjelölése:

vonatkozó

foglalkoztatási

jogviszonyok

Foglalkoztatottjainak jogviszonya köztisztviselői jogviszony,
amelyre Kttv. rendelkezései az irányadók. Egyes foglalkoztatottjainak
jogviszonya lehet munkavállalói, amelyre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. Egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra (pl. megbízási jogviszony) a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó. A
prémium évek programban résztvevő foglalkoztatottakra a prémium
évek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló
2004. évi CXXII. törvény rendelkezései az irányadók.
15. Feladatai ellátásához az intézménynek rendelkezésére áll:
A költségvetési szerv saját tulajdonnal nem rendelkezik, feladatai
ellátásához rendelkezésére áll a:
Lébény, Fő út 47. szám alatti irodaépület,
Mecsér, Felszabadulás u. 1. szám alatti épület
Mindegyik épület a szükséges berendezési, felszerelési tárgyakkal, a
közfeladat ellátáshoz szükséges egyéb eszközökkel felszerelt,
amelyeket leltár szerint tart nyilván.
16. A vagyon feletti rendelkezés joga:
A költségvetési szerv a használatába adott ingatlan és ingó vagyonnal
az államháztartási törvényben és végrehajtási rendeletében, valamint a
helyi önkormányzatok vagyonrendeletében foglaltak szerint
gazdálkodik.
II.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Alapító Okiratot Lébény
Nagyközség Önkormányzata nevében aláírja.
Felelős: Kovács Gábor polgármester
Határidő: 2012. december 31.

Kovács Gábor kéri, hogy aki a jelenleg működő polgármesteri hivatalnak a megszüntetését
elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
117/2012. (XII. 13.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Mecsér
Község Önkormányzat Képviselő-testületével közösen megalapítandó
Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezésű költségvetési szerv
megalapítására tekintettel elhatározza a Lébény Nagyközség
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala elnevezésű költségvetési szerve
2012. január 31-ével történő megszüntetését.
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Felhatalmazza a polgármestert, hogy az alábbiak szerinti megszüntető
okiratot az Önkormányzat nevében aláírja:
,, Megszüntető okirat
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1)
bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján Lébény Nagyközség
Polgármesteri Hivatal megszüntető okiratát az alábbiak szerint
állapítja meg:
1. A költségvetési szerv neve:
Polgármesteri Hivatala.

Lébény

2. A költségvetési szerv székhelye:

9155 Lébény, Fő út 47.

3. A költségvetési szerv telephelye:
1.

9176 Mecsér, Felszabadulás u.

4. Alapítója és fenntartója:
Lébény
Önkormányzata, 9155 Lébény, Fő út 47.

Nagyközség

Nagyközség

5. Irányító szerv neve, székhelye:
Lébény
Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testület, 9155 Lébény, Fő út 47.
6. Megszüntető szerv neve, székhelye: Lébény
Önkormányzata, 9155 Lébény, Fő út 47.

Nagyközség

7. Megszüntető határozat száma:

………/2012. (………).

8. Megszűnés időpontja:

2013. január 31.

9. Megszűnés módja:
beolvadás.

általános

jogutódlással,

10.
A megszüntetett költségvetési szerv közfeladatait a jövőben
ellátja: a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal, 9155 Lébény Fő út
47.
11.

A foglalkoztatottak jogviszonya:

a jogutódnál biztosított.

12.
A megszűnő költségvetési szerv kötelezettségvállalásának
utolsó napja: 2013. január 31.
13.
A vagyoni jogok feletti rendelkezés: a megszüntetett
költségvetési szerv valamennyi joga és kötelezettsége a jogutód
költségvetési szervre száll át. A székhelyen lévő a vagyon feletti
tulajdonjog Lébény Nagyközség Önkormányzatát, a telephelyen lévő
vagyon tulajdonjoga Mecsér Község Önkormányzatát illeti meg.
14.
Az eszközök és források leltározásáért, az éves
költségvetési beszámoló elkészítéséért a jogutód költségvetési szerv
vezetője felelős a számviteli előírásoknak megfelelő módon és időben.
15.
Az ellátandó közfeladathoz hatósági engedélyek nem
tartoznak.
16.
A megszüntetés jogalapja: az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 11. § (3) bekezdése.
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17.
A
megszüntetés
oka:
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 84. § -ban meghatározott közfeladat ellátására
az önkormányzat képviselő-testülete polgármesteri hivatalt, vagy
közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A Mötv. 85. § (1) bekezdése
értelmében a polgármesteri hivatal helyett közös önkormányzati
hivatalt kell létrehozni abban az esetben, ha a hivatal nemcsak egy
önkormányzat ügyeit látja el. 2013. január 1-től Lébény Nagyközség
Önkormányzata és Mecsér Község Önkormányzata közös
önkormányzati hivatal létrehozása mellett döntött, ezért a
polgármesteri hivatalt meg kell szüntetni.
18.
A megszüntető okirat hatályba lépésének napja: 2013.
január 31.”
Felelős: Kovács Gábor polgármester
Határidő: 2012. december 31.
7. Közoktatási intézmény-fenntartói társulási megállapodás megszüntetése.
Előterjesztés ld. 11. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót Sárvári Istvánnak.
Sárvári István köszönti a megjelenteket, valamint a televízió nézőit. Elmondja, hogy a
Lébényi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola tagintézménye a mecséri és a
bezi tagintézmény, fenntartója pedig ez a bizonyos társulás, amit létrehozott a három
önkormányzat. A köznevelési intézmények állami átvételéről szóló törvény értelmében kell
ezt a társulást megszüntetni, hiszen az intézmény fenntartója most már nem az önkormányzat
lesz, hanem az intézményfenntartó központ. A törvény erejénél fogva ezt a társulást meg kell
szüntetni. Annak idején a társulási megállapodásban részletesen szabályozásra került, hogy
megszűnés esetén mi a teendő. Ezt kell követni ebben az esetben. Úgy gondolja eddig sem
volt probléma az éves elszámolásoknál az érintett felek között, mindig megállapodás született,
bízik benne, hogy ez most is így lesz. Külön bekerült még az elfogadandó határozati
javaslatba, hogy az elszámolás határidejét is rögzítsék. Úgy gondolja, hogy ez a társulás
abban az időben, amikor létrehozták nagyon előremutató és pozitív volt. Mind anyagilag,
mind szakmailag előnyös volt a településeknek. A tavaszi félévre vonatkozóan ugyanígy, mint
ahogy az I. félévben is, a lébényi iskola két tagiskolájaként fog működni a bezi, illetve a
mecséri iskola. Arra kérdésre, hogy szeptembertől milyen formában fog a két tagiskola
működni nem tud válaszolni. Úgy gondolja, hogy Mecsér tekintetében biztosak lehetnek
abban, hogy tagiskola marad, hiszen Mecsérrel egy járásban és egy tankerületben vannak.
Bezi esetében több a bizonytalanság, reméli, hogy a tavaszi félévben ez eldől. Elmondja, hogy
a következőkben is nyitottak, és várják a környező településekről érkező gyerekeket a lébényi
felső tagozatba.
Kovács Gábor megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése. Kérdés, észrevétel híján
szavazásra teszi fel a kérdést. Kéri, hogy aki egyetért a társulási megállapodás
megszüntetésével, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
118/2012. (XII. 13.) határozata
I. Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,
figyelemmel a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi
CLXXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében foglaltakra, a LébényBezi-Mecsér Közoktatási Intézményfenntartó Társulás megszüntetését
az alábbiak szerint fogadja el:
,,KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY-FENNTARTÓI TÁRSULÁSI
MEGÁLLAPODÁS
MEGSZÜNTETÉSE
Amely
Lébény Nagyközség Önkormányzata (9155 Lébény, Fő út. 47.,
képviselő: Kovács Gábor polgármester),
Bezi Község Önkormányzata (9162 Bezi, Szabadság u. 59.
képviselő: Bősze Kornél polgármester),
valamint Mecsér Község Önkormányzata (9176 Mecsér,
Felszabadulás u. 1. képviselő: Csaplár Zoltán polgármester), a
továbbiakban együtt: Felek
között jött létre az alulírott helyen és időben, az alábbi pontokba
foglalt feltételek mellett:
1. A Felek, figyelemmel a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi
CLXXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében foglaltakra, a Lébény-Bezi-Mecsér
Közoktatási Intézményfenntartó Társulást (a továbbiakban: Társulás) 2013. január
1. napjával megszüntetik.
2. A Társulás megszüntetése során Felek a Társulási Megállapodás
5.7. és 5.8. pontjai szerint járnak el.
3. Felek 2013. március 31. napjáig elszámolnak a Feleket a Társulási
Megállapodás alapján megillető bevételekről és a Feleket terhelő
költségekről. „
II. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy az
önkormányzat nevében a megszüntető megállapodást aláírja.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2012. december 15.
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Kovács Gábor elmondja, hogy a Klebersberg intézményfenntartó központ a tanárokat, és egy
fő segédszemélyzetet vesz át az intézménytől, és mindenki mást el kell bocsátani azzal, hogy
őket az önkormányzat veszi át. Kéri, hogy aki a technikai alkalmazottak átvételéről szóló
határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
119/2012. (XII. 13.) határozata
Lébény
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete,
figyelemmel a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi
CLXXXVIII. törvény 7. § (5) bekezdésében foglaltakra, úgy határoz,
hogy
a
jelenleg
a
Lébény-Bezi-Mecsér
Közoktatási
Intézményfenntartó
Társulás
kereteiben
a
lébényi
intézményegységben foglalkoztatott 4 fő technikai alkalmazottat
2013. január 1-jétől Lébény Nagyközség Önkormányzata
foglalkoztatja tovább.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 31.
8. Döntés az önkormányzati adósságkonszolidációban történő részvételről
Előterjesztés ld. 12. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen részletesen
megtárgyalták ezt a témát. A Kormány döntése értelmében az 5000 főnél kisebb
lakosságszámú településen még ebben az évben a korábbi években felhalmozódott bizonyos
adósságokat, azoknak az indokolt részét az állam a saját költségvetéséből történő
átcsoportosítással rendezi. Esetükben a rendelőre és az óvodára felvett fejlesztési hitel esik
bele ebbe a halmazba, úgy gondolja, ezek indokoltsága sem kérdőjelezhető meg. Erről
személyesen adott tájékoztatást számára dr. Nagy István országgyűlési képviselő úr, aki
december 6-án járt nála. Ennek a két hitelnek a törlesztése az elmúlt két évben már folyt,
jelenleg 105,6 mFt a fennmaradó rész. Az adósságrendezési folyamatba ezek fognak
belekerülni. Átadja a szót dr. Tóth Tündének.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy nagyon feszített tempóban történik a rendezés, hogy az még
ebben az évben kifuthasson. December 12-i állapot szerint történik meg az önkormányzatok
adósságának konszolidációja. A fennálló hiteleikről december 14-ig kapnak igazolást és
nyilatkozatot az érintett pénzintézetektől. Ezeket az igazolásokat és a benne szereplő adatokat
le kell egyeztetniük a saját nyilvántartásuk adataival az önkormányzatoknak. December 17-e
az a határidő, amíg ezeket az igazolásokat, illetve a jelentést fel kell tölteniük az
önkormányzatoknak a Kincstár e-adat információs rendszerén keresztül, így történik meg az
adatszolgáltatás. Az adatszolgáltatáshoz különböző mellékleteket kell csatolni. Az egyik ilyen
melléklet a képviselő-testületnek az a tartalmú határozata, amit itt előterjesztettek. Ennek a
határozatnak a tartalma is egy szabott tartalom, központilag kapták meg, hogy ezekben a
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kérdésekben kell dönteniük a képviselőknek. A határozati javaslat ismertetése után kéri, hogy
a javaslatot fogadja el a testület.
Kovács Gábor elmondja, hogy több fórumon is részt vett ezzel kapcsolatban. Az
országgyűlési képviselő úr is biztosította afelől, hogy ennek az adósságrendezésnek rájuk
nézve semmilyen retorziója, vagy következménye nem lesz, és nem is lehet. Ez miatt a
korábban bejelentett adónem csökkentésén, elvonásán túl semmiféle más elvonást nem fognak
alkalmazni, ezt ígérték, ez igaz az iparűzési adóra is. Legjobb tudása és felelőssége mellett
meri a testület elé terjeszteni a határozatot, és kérni, hogy hozzák meg a döntését, hiszen ha
ezek a dolgok teljesülnek, akkor egyértelműen jól jár a település. Megkérdezi képviselőtársait, hogy a témához van-e kérdésük
Nátz Miklós fő aggálya, hogy nehogy hátrányt szenvedjenek a későbbiekben. A
gazdálkodásuk alapján a hiteltörlesztést gond nélkül tudják teljesíteni, de ha azt a tájékoztatást
kapták, és tényleg így van, hogy nem éri őket hátrány, akkor el kell fogadni, az a véleménye.
Bár az aggálya most is fennáll, biztos, úgy gondolja, különbséget fognak tenni azok között az
önkormányzatok között, akiket kisegítettek és azok között, akiket nem. Ha ennek
ellenkezőjére biztosítékot kaptak, akkor tudja támogatni.
Kovács Gábor elmondja, hogy szóban, hitelesnek tűnő emberektől kaptak ígéretet, ennyi a
biztosíték. Kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja,
kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
120/2012. (XII. 13.) határozata
1. A képviselő-testület a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011.
évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 76/C §-ban
foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel tartozásai
megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam által biztosított, egyszeri, vissza nem
térítendő költségvetési támogatást, azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a
költségvetési törvény a támogatás igénybevételét lehetővé teszi.
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás
alatt nem áll.
3. A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286.§
alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és járulékrészét,
valamint egyéb költségeit az önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a
hitelezőknek/kölcsönnyújtóknak.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében:
a) a hitelezők/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről,
valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja
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b) a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a
Magyar Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat,
igazolásokat, egyéb dokumentumokat,
c) a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében meghatározott megállapodást
megkösse, amennyiben az államháztartásért felelős miniszter kezdeményezi.
5. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel,
vagy egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval
érintett adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés
biztosítékául szolgál. Amennyiben Önkormányzat rendelkezik ilyennel,
kötelezettséget vállal arra, hogy a betét vagy számlakövetelés összegét- legfeljebb az
ahhoz kapcsolódó adósságelem összegének mértékéig- 2012- december 28-i
dátummal, az állam által megjelelt számlára utalja,
6. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 76/C.§ szerinti adósságkonszolidáció
során a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az önkormányzatra vonatkozó, a
törlesztéshez szükséges adatokat, információkat megismerje és kezelje.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 17.
9. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előterjesztés ld. 13. sz. melléklet
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:
· Legutóbb november 29-én találkoztak.
· 4-én volt a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás ülése Mosonmagyaróváron.
· Szerdán a Győri Kormányhivatalban volt egy tájékoztató, ahol bemutatták azt a
tankerület vezetőt, akihez a jövőben Lébény is tartozni fog.
· 6-án dr. Nagy István országgyűlési képviselő volt itt, és részletes személyes
konzultációt tartottak az adósságrendezésről. Délután Tállai András államtitkár úr
tartott részletes tájékoztatást Győrben ugyanebben a témában, amely során ismertették
az adósságrendezés menetét.
· Pénteken a tankerület vezető volt Lébényben, és egy hosszú, részletes megbeszélést
folytattak, és átbeszélték az iskola átadás menetrendjét.
· 13-án volt a Pannon-Víz Zrt-nél közgyűlés. Tőke László úr lemondott, és újabb 5 évre
a közgyűlés megválasztotta őt elnöknek.
10. Egyéb döntést igénylő ügyek
Előterjesztés ld. 14. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy az írásos előterjesztést képviselő-társai megkapták. Dr.
Lascsikné kérte, hogy levelét terjessze a képviselő-testület elé. Legutóbbi alkalommal már
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szóban jelezte, hogy ez az áthelyezés, ha kifut, akkor a végleges áthelyezését fogja kérni a
kormánymegbízott úr. Mivel ez az idei év utolsó ülése, ezért most szeretnék az előterjesztést
megtárgyalni, illetve kérni jegyző asszony nevében az ő végleges áthelyezéséhez való testületi
hozzájárulást. Felolvassa a jegyző asszony ezzel kapcsolatos levelét. Kérdés, észrevétel híján
szavazásra teszi fel. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
121/2012.(XII.12.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, az érintett
kérésére, hozzájárul dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőnek a GyőrMoson-Sopron Megyei Kormányhivatalhoz – 2013. január 1. napjától
történő- végleges áthelyezéséhez, járási hivatalvezető munkakörbe.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
áthelyezéssel kapcsolatos okiratokat az önkormányzat nevében kiadja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 31.
Kovács Gábor megkérdezi, hogy van-e valakinek közérdekű bejelenteni valója.
Nátz Miklós elmondja, hogy kapott a hivataltól egy levelet az elektronikus díjszedéssel
kapcsolatban. Megkérdezi, hogy erről mikor tárgyalnak.
Kovács Gábor elmondja, hogy erről nem kell tárgyalni, az csak egy tájékoztató levél, amit
azért tett meg, mert a levél utolsó soraiban kérték, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet.
Nátz Miklós elmondja, hogy a levélben kérték, hogy az észrevételeiket jelezzék feléjük. A
megnövekedett kamionforgalomhoz az úthálózat minősége sajnos nem megfelelő. Nem a
kipufogózajjal és gázzal van a legfőbb probléma, hanem a rossz minőségű úttal és ez miatt
,,mini földrengést” okoznak a 40 tonnás járművek. Sem fokozott rendőri jelenlétet, sem
közlekedésfelügyeleti ellenőrzést nem tapasztalt ennek megelőzésére. Ha útdíj szedés lesz,
akkor kérni kellene, hogy fokozatosan javítsák ki a település főúthálózatát. Az a gond, hogy
rossz úton zötyögnek a 40 tonnás kamionok. Lehet, hogy nem is lenne olyan zavaró, ha jó
minőségű úton közlekednének.
Kovács Gábor egyetért Nátz Miklós által elmondottakkal. De ez a levél nem erre, hanem arra
született, hogy közöljék a lakossággal, fuvarozókkal, hogy jövőre máshogy lesz a díjszabás.
Arra nem ad lehetőséget, hogy útjavítást indítványozzanak ennek kapcsán.
Nátz Miklós: díjat szednek abból is, hogy átmennek a település főútján, tehát van bevételük,
van mire hivatkozni, hogy miért szeretnék, hogy fordítsanak is az utakra.
Kovács Gábor: ez jegyzőkönyvben rögzítésre kerül, a kormánymegbízott úr ezt nyilván
intézni fogja.
Wandraschek Ferenc Antal: a Fő út és Hunyadi utca kereszteződésében volt egy tájékoztató
tábla, ami idegenforgalmi jelentőséggel bírt. Megkérdezi, hogy szándékában áll-e az
önkormányzatnak ezt megcsináltatni. Amennyiben nem, akkor a Lokálpatrióta Egyesület
készíttet egy útjelzőt, valamint a helység nevezetességeit bemutató táblát.
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Kovács Gábor elmondja, hogy annak a táblának az el nem romlott részét felújították és még
most is használják máshol. A táblát a Megyei Önkormányzat pályázatán nyert pénzből az
Önkormányzat valósította meg.
Egyéb napirendi pont és hozzászólás híján az ülést 20:40 órakor bezárta.

K.m.f.

Kovács Gábor
polgármester

dr. Tóth Tünde
jegyző helyett

Sárvári István
jegyzőkönyv-hitelesítő

Wandraschek Ferenc Antal
jegyzőkönyv-hitelesítő
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