Jegyzőkönyv
Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én a
községházán tartott alakuló üléséről.
Jelen vannak:
Kovács Gábor polgármester
dr. Angyalics Attila képviselő
Bujtás László képviselő
Kiszeli Lajos képviselő
Nátz Miklós képviselő
Sárvári István képviselő
Wandraschek Ferenc Antal képviselő
Hiányzik:Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
Meghívottak:
Domsits Mihályné HVB elnök
Tóth László HVB elnökhelyettes
Kókai Eszter HVB tag
Pék Vilmosné HVB tag
Kiszeli Lajos: az ünnepi, alakuló ülést, melyet korelnökként ő fog vezetni, megnyitja.
Köszönti az ülésen megjelent képviselőket, és a lakosságot.
Kéri, hogy az ülés ünnepélyes megnyitásaként hallgassák meg a himnuszt.
Megállapítja, hogy a 7 tagú képviselő-testület valamennyi tagja jelen van, tehát az ülés
határozatképes.
Elmondja, úgy alakult, hogy a testületnek határidős feladatok miatt már az első ülésen érdemi
munkát kell végeznie, ezért a kiküldött meghívóban szereplő napirendet egyebek napirendi
ponttal javasolja kiegészíteni. Az alakuló ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Wandraschek
Ferenc Antal és Bujtás László képviselőket kéri fel.
A napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítők személyét szavazásra teszi fel. Kéri a képviselőket,
hogy amennyiben a javasolt napirenddel és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével
egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.
A képviselő testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
78/2010. (X. 14.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete a 2010.
október 14-i alakuló ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja
meg:
1. A 2010. évi polgármester és helyi önkormányzati választás
eredményének ismertetése.
Előadó: Domsits Mihályné a Helyi Választási Bizottság elnöke.
2. A megbízólevelek átadása.
A megbízó leveleket átadja: Domsits Mihályné a Helyi Választási
Bizottság elnöke.
3. A polgármester és a helyi önkormányzati képviselők eskütétele.
Az esküt kiveszi: Domsits Mihályné a Helyi Választási Bizottság
elnöke.
4. A polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása
Előadó: Korelnök.
5. A polgármesteri program ismertetése.
Előadó Kovács Gábor, polgármester.
6. Alpolgármester
megválasztása,
eskütétele,
tiszteletdíjának
megállapítása
Előadó: Kovács Gábor, polgármester.
7. Egyebek:
a) A Kunszigeti szennyvíztisztító telep korszerűsítése érdekében
benyújtott KEOP-1.2.0/B kódszámú pályázathoz szükséges
nyilatkozatok elfogadása
b.) Segítségnyújtás a vörösiszap katasztrófa sújtotta Devecser és
Kolontár önkormányzatainak
Jegyzőkönyv-hitelesítők: Bujtás László és Wandraschek Ferenc
Antal képviselők.

1. A 2010. évi polgármester és helyi önkormányzati választás eredményének ismertetése
Előadó: Domsits Mihályné a Helyi Választási Bizottság elnöke.
Kiszeli Lajos: felkéri a Helyi Választási Bizottság elnökét, Domsits Mihálynét, hogy tartsa
meg a 2010. évi polgármester és helyi önkormányzati választásról szóló tájékoztatóját,
ismertesse a választás eredményét.
Domsits Mihályné: Köszönti az alakuló ülésen megjelent képviselőket, a polgármestert, és a

jelenlévő lakosságot. Elmondja, hogy 2010. október 3-án ismételten lehetőség nyílt arra, hogy
az állampolgárok élve az alkotmányban biztosított jogukkal megválasszák a településük
vezetőit, a polgármestert, és az önkormányzati képviselőket. Lébényben a 2550 választásra
jogosult közül 1234-en éltek választójogukkal, és járultak az urnákhoz október első
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vasárnapján. Ez 48,39%-os részvételi arányt jelentett. A választópolgárok 17 képviselő és két
polgármester-jelölt közül választhatták ki azt a hat képviselőt és a polgármestert, akik az
elkövetkező ciklusban a település képviselő-testületét alkotják. Lébény lakossága 771
szavazattal, az érvényes szavazatuk 63,3%-ával Kovács Gábort választotta meg a község
polgármesterévé. A 17 képviselő-jelölt közül a legtöbb szavazatot kapott hat jelölt kerülhetett
be a testületbe. Ők, a rájuk leadott voksok száma szerinti sorrendben a következők: Sárvári
István 699 szavazattal, Nátz Miklós 632 szavazattal, Kiszeli Lajos 588 szavazattal, Bujtás
László 581 szavazattal, Wandraschek Ferenc Antal 480 szavazattal és Dr. Angyalics Attila
461 szavazattal. A Helyi Választási Bizottság nevében gratulál a megválasztott
polgármesternek és a képviselőknek.
Az idei évben először német kisebbségi önkormányzati választásra is sor került Lébényben, a
helyhatósági választásokkal egy időben. A német kisebbség képviselő-jelöltjeire a kisebbségi
névjegyzéken szereplő 62 választópolgár adhatta le szavazatát, közülük 40-en éltek ezzel a
lehetőséggel, a részvétel itt 65,42%-os volt. A megválasztott kisebbségi önkormányzati
képviselők Unger Edit, Dr. Brenner Koloman, Berecki Klára és Horváth Tibor. Mind a négy
képviselő a Német Önkormányzatok Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületének jelöltjeként
indult a választáson. A német kisebbségi önkormányzat a képviselő-testület alakuló ülését
megelőzően, 16 órai kezdettel tartotta meg alakuló ülést. A kisebbségi önkormányzat
elnökének Unger Editet, elnökhelyettesének Berecki Klárát választották meg.
Az alakuló ülést jó alkalomnak tartja arra is, hogy köszönetet mondjon mindazoknak, akik
közreműködtek a választások zökkenőmentes lebonyolításában. Ők név szerint a következők.
A helyi választási iroda vezetője dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta, és tagjai: Héczné Lébényi
Klára, Matsek Istvánné, Hackné Prémus Irén és Tóth Róbert.
Szavazóköri jegyzőkönyvvezetők: dr. Tóth Tünde, Jagadics Józsefné, Limpné Pék Angéla és
Tolnai Henriette.
A Szavazatszámláló Bizottságok tagjai:
Az 1. számú szavazókörben: Stinner Katalin elnök, Szüts Erzsébet tag, Steininger Adél
Katalin tag, Stinner Viktória tag, Horváth Beatrix tag, Sánta György delegált tag és Kiss
István delegált tag.
A 2. számú szavazókörben: Kollár József elnök, Szebik Attila Györgyné elnökhelyettes, Eőri
Józsefné tag, Prémus Péterné delegált tag és Burján József delegált tag.
A 3. számú szavazókörben Nikovits Miklósné elnök, Sipos László Tiborné elnökhelyettes,
Némethné Ruzsa Krisztina tag, Horváth Tibor delegált tag és Ferenczy Csaba delegált tag.
A kisebbségi szavazókörben: Steininger Béláné, Ferenczi Lászlóné, Schmitzhofer Rita,
Stinnerné Kocsis Anna és Varga Richard Istvánné
Köszönetét fejezi ki a Helyi Választási Bizottságban közreműködő munkatársainak is, Tóth
László elnökhelyettesnek, valamint Kókai Eszter és Pék Vilmosné tagoknak.
Köszöni a lelkiismeretes és kifogástalan munkájukat, mellyel közreműködtek abban, hogy a
választás rendben lezajlott. A Helyi Választási Bizottságnak a választás eredményét
megállapító határozatai ellen fellebbezés nem érkezett. A megválasztott képviselő-testület
zavartalanul kezdheti meg munkáját, melyhez a Helyi Választási Bizottság nevében sok sikert
és kitartást kíván.
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2. A megbízólevelek átadása.
A megbízó leveleket átadja: Domsits Mihályné a Helyi Választási Bizottság elnöke.

Kiszeli Lajos: felkéri Domsits Mihálynét, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy adja át a
polgármesternek, és a képviselőknek a megbízóleveleket.

Domsits Mihályné átadja a megbízóleveleket.

3. A polgármester és a helyi önkormányzati képviselők eskütétele
Az esküt kiveszi: Domsits Mihályné a Helyi Választási Bizottság elnöke.

Kiszeli Lajos: a helyi önkormányzatokról szóló törvény értelmében a polgármester és a
képviselők a megválasztásukat követően a képviselő-testület előtt esküt tesznek, és erről
okmányt írnak alá. Felkéri Domsits Mihálynét, a HVB elnökét az eskü kivételére.
Domsits Mihályné: felkéri először a megválasztott képviselőket, mondják utána az eskü
törvény szerinti szövegét.
Az eskü szövege:
„Én, (a képviselő neve) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott
titkot megőrzöm; önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Lébény
fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen
teljesítem.
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint) Isten engem úgy
segéljen!”
A képviselők aláírják az esküokmányt.
Domsits Mihályné: felkéri a megválasztott polgármestert, mondja utána az eskü törvényben
meghatározott szövegét.
Az eskü szövege:
„Én, Kovács Gábor esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott
titkot megőrzöm; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Lébény fejlődésének
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(A megválasztott polgármester meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!”
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A polgármester aláírja az esküokmányt.

4. A polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása
Előadó: Kiszeli Lajos korelnök
Kiszeli Lajos: a polgármester illetménye, tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekű adat, ezért
megállapítására az alakuló, nyilvános ülésen kerül sor. Illetményét a köztisztviselői
illetményalap és a törvényi keretek között meghatározott szorzószám szorzataként,
összegszerűen kell meghatározni. A szorzószám 3000-10.000 lakosú település esetén 11,012,5, a köztisztviselői illetményalap összege jelenleg 38.650,- Ft. Az illetmény összege nem
lehet kevesebb a megválasztását megelőző polgármesteri illetmény összegénél. A
polgármester illetménye korábban a minimális, 11 szeres szorzóval volt megállapítva. Az
illetmény megállapításáról újraválasztás esetén is szükséges dönteni.
A polgármesternek a polgármesteri tisztsége ellátásával összefüggő, általa előlegezett,
számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni. A polgármestert, választása szerint
ettől eltérően, költségátalány illeti meg. A költségátalány mértéke - a képviselő-testület
döntése alapján - a polgármester illetménye, illetve tiszteletdíja 20-30%-ának megfelelő
összeg. Előzetes egyeztetés alapján tesz javaslatot a polgármester illetményének és
költségátalányának megállapítására. Illetményét a törvény szerinti minimális 11-szeres
szorzóval, 425.150,- forint összegben, költségátalányát pedig illetménye 25 %-ában,
106.300,- forint összegben javasolja megállapítani.
Megkérdezi, van-e valakinek módosító javaslata.
Módosító javaslat nem érkezett.
Kéri, hogy aki a polgármester illetményének és költségtérítésének a fentiek szerinti
megállapításával egyetért, kézfeltartással jelezze.
Hozzáteszi, Kovács Gábor polgármester előzetesen bejelentette érintettségét, így a
döntéshozatalban nem vesz részt.
A képviselő testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
79/2010. (X. 14.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács
Gábor polgármester illetményét havi bruttó 425.150,-Ft
összegben, költségátalányát illetménye 25%-ában, havi bruttó
106.285,- Ft összegben határozza meg.
Felelős: alpolgármester, jegyző
Határidő: 2010. október 4-től folyamatos.
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Kiszeli Lajos: Felkéri Kovács Gábor polgármester urat, vegye át az ülés további vezetését.

5. A polgármesteri program ismertetése
Előadó Kovács Gábor, polgármester
Kovács Gábor: Ismerteti, hogy az önkormányzati törvény vonatkozó része értelmében a
megalakuló új testület majd fél éven belül elfogad egy úgynevezett ciklusprogramot. Itt és
most csak pár gondolatban szeretne szólni az elképzeléseiről.
Az elkövetkező 4 év első évében szeretné befejezni az áthúzódó beruházásokat, fejlesztéseket.
Bízik benne, hogy a Közösségi Ház felújítására elnyert 53 millió forintot nem vonja vissza az
új kormányzat, mert ezzel a beruházással a legfőbb közintézmények során körbe érnénk:
megújulhatna minden, a lébényi közösség szempontjából fontos, az önkormányzat
tulajdonában lévő épület.
Jelen pillanatban még nem ismert, hogy milyen szakterületre jelennek majd meg pályázati
lehetőségek a közeli jövőben. Az biztos, hogy ha az utakra, járdákra, belvízelvezető
rendszerre, energetikai megtakarítással kecsegtető felújításokra fókuszált pályázati lehetőség
megjelenik, azon indulniuk kell. A pályázatok kapcsán az is sikeres szereplésnek ítélendő, ha
nem az önkormányzat nyújt be pályázatot, hanem egy civil szervezet, de ennek hatása pozitív
a falura és lakóira nézve. Ezért kiemelten támogatandónak tartja a későbbiekben a civil
szervezetek sikeres pályázati szereplését. Elmondja, van már erre jó példa: az evangélikus
temető felújítása, vagy a falu közterületeinek parkosítása kapcsán elnyert civil pályázatok.
Hozzáteszi, vannak olyan dolgok is, melyeknek neki kell állniuk, melyek nem függnek
okvetlenül pályázati lehetőségtől. Ezek közül kiemel két fontos dolgot: a kinti óvoda további
működésének funkcióját meg kell találni. A másik: nagyot lendítene a település életén, ha
tudnának kialakítani önkormányzati építési telkeket.
Ha külső hatás, például állami elvonások az önkormányzati működtetésből, nem szorítja rá az
önkormányzatot, szeretné fenntartani a nem kötelezően ellátandó feladatok további
önkormányzati támogatását – legalább az elmúlt időszak mértékéhez hasonló szinten.
A választások elmúltak, vissza kell zökkenni a hétköznapok munkatempójába. Javasolja, hogy
a politikát hagyja kívül mindenki a mai nappal kezdődően, ő így fog tenni. Számára a
polgármesteri munka kapcsán egyetlen rendező elv lesz a következő időszakban: aki
Lébényért (a fejlődés folytatásáért, a benne élők életkörülményeinek javításáért) tesz, azt
minden erejével segíteni fogja. Szeretné megköszönni a támogatását annak a 771 lébényi
választópolgárnak, akik bizalmat szavaztak neki október 3-án. Rajta lesz, hogy ezt a bizalmat
meg tudja hálálni a munkájával. Szeretné megköszönni a családja és a rokonsága tagjainak, a
polgármesteri hivatal dolgozóinak, munkatársainak, hogy megértéssel voltak iránta és
elviselték tőle a kampányidőszak frusztrálságát, az ebből eredeztethető kellemetlenségeket. A
jövő héten megszületnek a testület szakmaiságát adó bizottságok és elindul újra az érdemi
munka az önkormányzatban. Ehhez mindenkinek jó egészséget, kitartást, higgadtságot,
bölcsességet, kíván az előttük álló 4 évre.
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6. Alpolgármester megválasztása, eskütétele, tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor: elmondja, hogy az alpolgármester megválasztásról történő döntés előtt egy
ideiglenes bizottság választása szükséges. Erre egyrészt azért van szükség, mert az
alpolgármester választásáról a képviselő-testület titkos szavazással dönt. A titkos szavazás
technikai lebonyolítására célszerű ideiglenes bizottságot választani. Szintén ideiglenes
bizottság megválasztását indokolja az a törvényi előírás is, hogy a képviselőknek a
megbízólevelük átvételtől számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kell tenniük. A
képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatával elfogadásra kerülő állandó bizottsági
struktúra létrehozásáig ideiglenes vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság látja el.
Az ideiglenes bizottság elnökének Sárvári István képviselőt javasolja.
Megkérdezi az elnöknek javasolt személyt, hozzájárul-e ahhoz, hogy a megválasztásáról nyílt
ülés keretein belül döntsön a testület.
Sárvári István: a nyílt ülés tartásához hozzájárul. Egyúttal bejelentette az érintettségét, a
személyét érintő döntéshozatalban nem kíván részt venni.
Kovács Gábor kéri a képviselőket, hogy amennyiben Sárvári Istvánnak az ideiglenes
szavazatszámláló és vagyonnyilatkozat-ellenőrző bizottság elnökévé választásával
egyetértenek, azt kézfeltartással jelezzék.
A képviselő testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
80/2010. (X. 14.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Sárvári
Istvánt az Ideiglenes Szavazatszámláló és Vagyonnyilatkozat
Ellenőrző Bizottság elnökévé választotta.
Kovács Gábor a bizottság tagjának Nátz Miklós képviselőt javasolja.
Megkérdezi a bizottság tagjának javasolt személyt, hozzájárul-e ahhoz, hogy a
megválasztásáról nyílt ülés keretein belül döntsön a testület.
Nátz Miklós: a nyílt ülés tartásához hozzájárul. Egyúttal bejelentette az érintettségét, a
személyét érintő döntéshozatalban nem kíván részt venni.
Kovács Gábor kéri a képviselőket, hogy amennyiben Nátz Miklósnak az ideiglenes
szavazatszámláló és vagyonnyilatkozat-ellenőrző bizottság tagjává választásával
egyetértenek, azt kézfeltartással jelezzék.
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A képviselő testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
81/2010. (X. 14.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Nátz
Miklóst az Ideiglenes Szavazatszámláló és Vagyonnyilatkozat
Ellenőrző Bizottság tagjává választotta.
Kovács Gábor a bizottság másik tagjának dr. Angyalics Attila képviselőt javasolja.
Megkérdezi a bizottság tagjának javasolt személyt, hozzájárul-e ahhoz, hogy a
megválasztásáról nyílt ülés keretein belül döntsön a testület.
dr. Angyalics Attila bizottsági tagjelölt a nyílt ülés tartásához hozzájárul. Egyúttal
bejelentette az érintettségét, a személyét érintő döntéshozatalban nem kíván részt venni.
Kovács Gábor kéri a képviselőket, hogy amennyiben dr. Angyalics Attilának az ideiglenes
szavazatszámláló és vagyonnyilatkozat-ellenőrző bizottság tagjává választásával
egyetértenek, azt kézfeltartással jelezzék.
A képviselő testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
82/2010. (X. 14.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dr.
Angyalics Attilát az Ideiglenes Szavazatszámláló és
Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság tagjává választotta.
Kovács Gábor: a képviselő-testület a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére
saját tagjai közül egy társadalmi megbízatású alpolgármestert választ, személyére a
polgármester tesz javaslatot. A döntés titkos szavazással történik, az alpolgármester
megválasztásához minősített többséggel hozott határozat, vagyis a megválasztott képviselők
több mint a felének igen szavazata szükséges:
Kiszeli Lajost javasolja alpolgármesternek. Megkérdezi a javasolt személyt, ezt a megbízatást
elfogadja-e. Megkérdezi, hozzájárul-e ahhoz, hogy megválasztásáról nyílt ülésen döntsön a
testület.
Kiszeli Lajos a tisztséget elfogadja. Hozzájárul, hogy alpolgármesterré választásáról nyílt
ülésen döntsenek. Egyúttal bejelenti érintettségét, a személyét érintő döntéshozatalban nem
kíván részt venni.
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Kovács Gábor elmondja, hogy Kiszeli Lajos alpolgármester jelölt a nyílt ülés tartásához
hozzájárult. Bejelentette érintettségét, így az alpolgármester választásról szóló
határozathozatalban nem kíván részt venni.
Felkéri az Ideiglenes Szavazatszámláló és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottságot, hogy
bonyolítsa le a szavazást. A titkos szavazás idejére szünetet rendel el.
Az Ideiglenes Szavazatszámláló és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság lebonyolítja a
titkos szavazást.
Kovács Gábor: Felkéri az Ideiglenes Szavazatszámláló és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző
Bizottság elnökét, ismertesse a szavazás végeredményét.
Sárvári István ismerteti, hogy a szavazás eredményes volt, ennek értelmében a képviselőtestület Kiszeli Lajos urat 4 igen és 2 nem szavazattal alpolgármesterré választotta.
Képviselőtársai nevében a munkához sok sikert, egészséget, erőt és kitartást kíván.
A képviselő-testület titkos szavazással, 4 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
83/2010. (X. 14.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Kiszeli
Lajost Lébény Nagyközség alpolgármesterévé megválasztotta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Kovács Gábor: az alpolgármester e minőségében is köteles esküt tenni, mivel vonatkoznak rá
a polgármesterre vonatkozó szabályok, képviselői jogok gyakorlásán túl a polgármestert
megillető hatásköröket is gyakorolhat.
Felkéri a megválasztott alpolgármestert, hogy mondja utána az eskü szövegét.
Az eskü szövege:
„Én, Kiszeli Lajos esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott
titkot megőrzöm; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Lébény fejlődésének
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(A megválasztott alpolgármester meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!”
A megválasztott alpolgármester aláírja az esküokmányt.
Kovács Gábor: a képviselő-testület a társadalmi megbízatású alpolgármesternek a 2000,
illetve annál több lakosú településen tiszteletdíjat állapít meg. A tiszteletdíj összege nem
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érheti el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját, amely a köztisztviselői
illetményalap 6 és félszeresének megfelelő összeg. Elmondja, hogy Kiszeli Lajos előzetesen
jelezte, alpolgármesterré választása esetén nem tart igényt tiszteletdíj megállapítására, ezt
előzetesen írásban is jelezte, így értelemszerűen a tiszteletdíjról nem kell határozatot hozni.
Ezzel az alakuló ülés ünnepélyes napirendi pontjainak végére értek. Végezetül néhány
aktuális tudnivalóról, tennivalóról szeretné tájékoztatni a képviselőket és a nézőket.
A képviselő-testületnek az alakuló ülését követő hat hónapon belül el kell fogadnia gazdasági
programját. A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt
meghaladó időszakra szól. Az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon
célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi
társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a kistérségi
területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat által nyújtandó kötelező és
önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza
különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a
településfejlesztési politika, az adó politika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások
biztosítására,
színvonalának
javítására
vonatkozó
megoldásokat.
Mindezek
figyelembevételével hozzá kell fogni a gazdasági program előkészítéséhez.
Szintén aktuális feladat a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata, amelyet a
képviselő-testületeknek az alakuló ülésüket követő fél éven belül kell megtenni. Javasolja,
hogy a testület adjon megbízást dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőnek az önkormányzat
szervezeti és működési szabályzatának átfogó felülvizsgálatára. A felülvizsgálat határideje
2011. március 31.
Kéri, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
84/2010. (X. 14.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
elrendeli az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatának átfogó felülvizsgálatát.
Megbízza dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőt a Szervezeti és
Működési Szabályzat felülvizsgálatával, a rendelettervezet
elkészítésével.
Felelős: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
Határidő: 2011. március 31.
Kovács Gábor rövid technikai szünetet rendel el.
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7. Egyebek
a) A Kunszigeti szennyvíztisztító telep korszerűsítése érdekében benyújtott KEOP1.2.0/B kódszámú pályázathoz szükséges nyilatkozatok elfogadása
Előterjesztés: lsd. 1. számú melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a témát határidős volta miatt muszáj az alakuló ülésen
tárgyalni. Erről már tájékoztatta a testületet, illetve írásos anyagot is kaptak. Arra kéri a
képviselőket, hogy az előterjesztett határozatokat fogadják el, mert ezek nélkül a
gesztortelepülés Kunsziget, és a Pannon-Víz Zrt. nem tudja benyújtani a pályázatot. A
lakosság tájékoztatására elmondja, hogy a Kunszigeti szennyvíztisztító, ahova Lébény is
tartozik, az utóbbi években már 100% százalék fölötti terheltséggel üzemelt. Emiatt a
környezetvédelmi hatóság már többször szabott ki bírságot, egy miniszteri állásfoglalás pedig
ennél súlyosabb szankciókat is kilátásba helyezett. A nyár elején írtak ki egy KEOP
pályázatot, ami kifejezetten az ilyen szennyvíztisztító bővítéséhez teremt anyagi lehetőséget.
A beadási határideje viszont október 15-e. Arra kéri a testületet, hogy a beadáshoz szükséges
határozatokat, ismertetésüket követően támogassa. Először a díjképzés elfogadásáról kell
dönteni.
A képviselő testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
85/2010. (X. 14.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza Lébény Nagyközség polgármesterét, hogy a KEOP
1.2.0/B kódszámú pályázati kiírásra benyújtandó Kunszigeti
szennyvíztisztító telep korszerűsítése című projekt kapcsán a
Kunsziget község számára a projekt megvalósításhoz szükséges, a
díjképzés elfogadásáról szóló nyilatkozatot megadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2010. október 15.
Kovács Gábor polgármester

Kovács Gábor: a következő határozati javaslat a korszerűsítés jogszabály szerinti
fedezetének igazolásáról szól, aki ezt elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
86/2010. (X. 14.) határozata:
A „Kunszigeti szennyvíztisztító telep korszerűsítése” című
pályázatban meghatározott projekttel érintett közszolgáltatás
ellátására vonatkozó kötelezettség jogszabály szerint az érintett
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önkormányzatokat terheli. Lébény Nagyközség Önkormányzata
ezen kötelezettségét ellátandó a Pannonvíz Zrt.-vel kötött
üzemeltetési szerződést. Lébény Nagyközség Önkormányzata a
Pályázati Dokumentáció 13. sz. mellékletében tett nyilatkozat
szerint kötelezettséget vállalt a Pályázatban szereplő díjképzési
elvek és díjszintek alkalmazásáról. Ezek a díjak a
Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatottak szerint biztosítják
a pénzügyi fenntarthatóságot. Ezzel járul hozzá az önkormányzat a
létrejött létesítmény működtetésének fedezetéhez.
Határidő:
Felelős:

2010. október 15.
Kovács Gábor polgármester

Kovács Gábor az előterjesztett újabb határozat arra ad felhatalmazást, hogy a polgármester
Kunsziget község számára a projekt megvalósításhoz szükséges tulajdonosi hozzájárulást
megadja.
A képviselő testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
87/2010. (X. 14.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza Lébény Nagyközség polgármesterét, hogy a KEOP
1.2.0/B kódszámú pályázati kiírásra benyújtandó Kunszigeti
szennyvíztisztító telep korszerűsítése című projekt kapcsán a
Kunsziget község számára a projekt megvalósításhoz szükséges
tulajdonosi hozzájárulást megadja.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2010. október 15.
Kovács Gábor polgármester

Kovács Gábor:végezetül, arról is dönteni kell, hogy az önkormányzat, ugyanezen a
pályázaton, önállóan, vagy mással társulva a 2013-ig terjedő időszakban nem indul. Aki ezzel
egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
88/2010. (X. 14.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza Lébény Nagyközség polgármesterét a KEOP 1.2.0/B
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kódszámú
pályázati
kiírásra
benyújtandó
Kunszigeti
szennyvíztisztító telep korszerűsítése című projekt kapcsán a
projekt megvalósításhoz szükséges nyilatkozat kiadására, ami arról
szól, hogy 2013-ig nem kíván a település a KEOP-1.2.0/B
konstrukcióban pályázni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

b.) Segítségnyújtás
önkormányzatainak

a

2010. október 15.
Kovács Gábor polgármester

vörösiszap

katasztrófa

sújtotta

Devecser

és

Kolontár

Kovács Gábor elmondja, hogy igyekezett felvenni a kapcsolatot Devecser és Kolontár
önkormányzataival. Felajánlotta, hogy a Vöröskereszttől az önkormányzatnál lévő tárgyi
eszközökből, esetleg ehhez még lakossági adományt gyűjtve, szállítmányt állítanának össze és
elszállításról gondoskodnának. Az a válasz érkezett, hogy a helyreállítás ezen szakaszában
már nem erre, hanem a helyreállító munkához anyagi forrásra lenne szükség. Több iskola,
polgármesteri hivatal már gyűjt erre a célra, most a lébényi önkormányzat is így tenne.
Hozzáteszi, a költségvetésben meg lehet találni ennek az ellenpontját, például a lekötött
betétek kamatait, vagy az önkormányzati dolgozók telefon hozzájárulását lehetne felajánlani
erre a célra. 100-100 ezer forintos adományt javasol eljuttatni a katasztrófa által leginkább
sújtott két település önkormányzatának. Hozzáteszi, felmerült az az ötlet is, hogy a lakosságot
is vonják be ebbe a gyűjtésbe, de a lakosság ezt annyi más fórumon, különböző karitatív
szervezeteken keresztül megteheti, az önkormányzatot felesleges bekapcsolni ebbe a körbe.
Az iskolák szintjén is van olyan kezdeményezés, hogy minden tanuló 100-100 forintot fizet
be fejenként, ami, sok iskola csatlakozásával, egy kisebb vagyonná válhat. A 100-100 eFt-os
adomány eljuttatására kér a testülettől felhatalmazást.
Megkérdezi a képviselőket, van-e javaslatuk, észrevételük ezzel kapcsolatban.
Nátz Miklós elmondja, szebben hangzana, ha többen csatlakoznának ehhez a
kezdeményezéshez, és a lakosság is adhatna hozzá pénzt. Egy rövidebb határidővel fel lehetne
őket hívni. Az a véleménye, hogy csatlakozna a lakosság is. Az önkormányzat pénztárában be
lehetne fizetni, ide bátran bejöhetnének, hiszen úgy gondolja, az emberek nem biztos, hogy
bíznak a telefonos segélyvonalakban, számlaszámokban.
Kovács Gábor elfogadja ezt a javaslatot, bár az a véleménye, lényegesen nagyobb összeget
nem sikerül összegyűjteni, és mondjuk, ha csak 150 ezer forint gyűlik így össze Lébény
lakossága nevében, az nem lenne jó. Ezért, mint kis szervezet, mint önkormányzat szeretné
eljuttatni ezt a 100-100 ezer forintot.
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Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat 100-100 ezer forintot adományozzon
Kolontár községnek és Devecser városának, kézfeltartással jelezze.
A képviselő testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
89/2010. (X. 14.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
100.000,-100.000, forintot adományoz a vörösiszap katasztrófa
sújtotta Devecser város és Kolontár község önkormányzatainak.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
támogatások átutalásról gondoskodjon.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. október 31.
Kovács Gábor ezt követően a lakossági gyűjtés megszervezésére vonatkozó határozati
javaslatot teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 1 igen, 2 nem szavazat, és 4 tartózkodás mellett az előterjesztett
határozati javaslatot nem fogadta el.
Kovács Gábor egyéb napirendi pont és hozzászólás híján, a képviselő-testület alakuló ülését
19 óra 05 perckor bezárta.
K.m.f.

Kovács Gábor
polgármester

dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta
jegyző

Bujtás László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Wandraschek Ferenc Antal
jegyzőkönyv-hitelesítő
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