Jegyzőkönyv
Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 28-án, a
községházán tartott nyilvános 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:
Horváth Sándorné
Steiningerné Horváth Csilla
Limpné Pék Angéla adóügyi előadó
Kovács Gábor: köszönti az ülésen megjelent képviselőket, meghívottakat, valamint a
lakosságot a kábeltelevízión keresztül. A jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Angyalics Attila és
Nátz Miklós képviselőtársait kéri fel. A meghívóban javasolt napirendhez azt a kiegészítést
teszi, hogy az egyéb ügyek között Lébény várossá nyilvánítási pályázatát, a Lébényi ÁMK
Alapító Okiratának módosítását és a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás alapító
okiratának módosítását tárgyalják még. Megkérdezi, hogy a napirendhez van-e még valakinek
módosító javaslata.
Módosító javaslat híján kéri, hogy aki a jegyzőkönyv hitelesítőkkel és az így kialakult
napirendi tervezettel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
90/2010. (X. 28.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete a 2010.
október 28-i ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.)
Rendelettervezet az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 5/2008. (III. 27.) rendelet módosításáról.
Előterjesztő: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
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2.)
Az Önkormányzat Bizottságainak megválasztása,
megalakuló bizottságok külsős tagjainak eskütétele.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

a

3.)
Beszámoló a helyi adóztatás helyzetéről.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
4.)
Az Önkormányzat és intézménye
belsőellenőrzési terve.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
5.)
Lébény
Nagyközség
Önkormányzat
Szabályzatának módosítása.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

2011-re

szóló

Közbeszerzési

6.)
Lébény Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási
Tervéről szóló 3/2009. (II. 26.) rendelet kiegészítése (az
evangélikus templom udvarán található tölgyfa védetté
nyilvánítása)
Előterjesztő: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta
7.)
Polgármester helyettesítése a Mosonmagyaróvári Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
8.)
Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
9.)
Egyéb döntést igénylő ügyek
a) Lébény Nagyközség várossá nyilvánítási pályázata
b) A Lébényi ÁMK Alapító Okiratának módosítása
c) A Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása.
Jegyzőkönyv-hitelesítők: dr. Angyalics Attila és Nátz Miklós
képviselők.

1.)
Rendelettervezet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2008. (III. 27.) rendelet módosításáról
Előterjesztés: lsd. 1. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőnek. Előzetesen elmondja,
hogy az SZMSZ módosítást a lényegesen lecsökkent létszámú testület, és ezáltal a bizottsági
szerkezet módosítása teszi indokolttá.
2

dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta elmondja, ahhoz, hogy a képviselő-testület bizottságai
megalakuljanak, előzetesen módosítani kell a Szervezeti és Működési Szabályzatot, és létre
kell hozni azokat a bizottságokat, amelyek tagjait meg lehet választani. Míg korábban hat
bizottsága volt a képviselő-testületnek, addig most az előzetes egyeztetéseknek megfelelően
három bizottság létrehozására tesz javaslatot, és ennek megfelelően kell módosítani az
SZMSZ-t. A három bizottságot három feladatcsoport köré célszerű csoportosítani. Létrejönne
egy úgynevezett reálbizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnevezéssel, amely a
korábbi pénzügyi bizottság feladatai mellett ellátná az egyéb gazdasági és a
településfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat is. Megjegyzi, hogy 2000 lélekszám feletti
községként pénzügyekkel foglalkozó bizottságot törvényi előírás alapján kötelező létrehozni.
Külön bizottság jönne létre a humán feladatok, azaz a szociális, gyermekvédelmi valamint a
kulturális, művelődési, oktatási feladatok, valamint a civil szervezetekkel kapcsolatos ügyek
ellátására Humán Bizottság elnevezéssel. A harmadik bizottság, az Ügyrendi Bizottság, belső
ügyekkel, a képviselő-testülettel, a polgármesterrel, a Polgármesteri Hivatallal, a képviselői
vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos feladatokat látná el. Az Ügyrendi Bizottságot a feladat
jellegéből adódóan három képviselő tagból javasolja megalakítani, egy elnökkel és két taggal,
tehát külső tagot itt nem javasol. A Humán Bizottságot három képviselő és két külső taggal
javasolja létrehozni. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottságban a korábbi, az előterjesztésben
szereplő elképzeléstől eltérően két külső tag megválasztására tesz javaslatot, ugyanis olyan
irányú kezdeményezés érkezett, hogy a korábban tervezett egy helyett két külső tagja legyen
ennek a bizottságnak is. Ez indokolt, hiszen a korábbi pénzügyi bizottság feladatköre
jelentősen kiegészült. Hozzáteszi, a későbbiekben még sor kerül egy részletes SZMSZ
módosításra, aminek a végső határideje 2011. március 31. A mostani módosítást azonban
mindenképpen végre kell hajtani a bizottsági szerkezet kialakításához. Kéri, hogy azt fogadja
el a testület az imént javasolt kiegészítéssel együtt.
Kovács Gábor kéri, hogy aki ezzel az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet, ezzel
megalkotta Lébény Nagyközség Önkormányzatának 11/2010. (X.28.) önkormányzati
rendeletét az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról. 2. sz.
melléklet.
Kovács Gábor a rendelet kihirdetésére rövid technikai szünetet rendel el.

2.) Az Önkormányzat Bizottságainak megválasztása, a megalakuló bizottságok külsős
tagjainak eskütétele
Kovács Gábor elmondja, hogy egy korábbi megbeszélés alkalmával összeálltak a bizottságok
összetételére vonatkozó személyi javaslatok. Időközben érkezett egy személycserére
vonatkozó előterjesztés is, ami szerint Nátz Miklós az Ügyrendi Bizottságból a Pénzügyi
Bizottságba menne át, dr. Angyalics Attila pedig a Pénzügyi Bizottságból az Ügyrendi
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Bizottságba. Megkérdezi képviselőtársait, hozzájárulnak-e ahhoz, hogy a személyüket érintő
döntéseket nyílt ülés keretein belül hozzák meg.
A bizottsági tagjelölt képviselők hozzájárultak ehhez.
Kovács Gábor megkérdezi a bizottság külső tagjainak javasolt jelenlévő személyeket,
Horváth Sándornét és Steiningerné Horváth Csillát, hogy ők is hozzájárulnak-e, hogy
személyükről nyílt ülésen döntsön a testület.
A bizottságok külső tagjainak jelölt személyek ehhez hozzájárultak.
Kovács Gábor ezt követően ismerteti a javasolt bizottsági szerkezetet. Az Ügyrendi
Bizottság elnökének Bujtás László, tagjainak dr. Angyalics Attila és Sárvári István
képviselőket javasolja. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Wandraschek Ferenc
Antal, tagjai Nátz Miklós és Bujtás László képviselők, külső tagjai pedig Takátsné Jáni
Barbara Vanda és Rum János lennének. A Humán Bizottságot Sárvári István, mint elnök,
valamint Nátz Miklós és Wandraschek Ferenc Antal képviselő tagok, valamint Horváth
Sándorné és Steiningerné Horváth Csilla külső tagok alkotnák. Tájékoztat, hogy Takátsné Jáni
Barbara Vanda és Rum János telefonos megbeszélés keretében jelezték, hogy a tisztséget
vállalják, és egyúttal hozzájárultak a személyükről történő nyílt ülésen való döntéshozatalhoz.
Kovács Gábor megkérdezi, kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz.
Wandraschek Ferenc Antal: Rum János helyett Nátz Zsoltot javasolja a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság külső tagjának Takátsné Jáni Barbara mellett. Javaslatát azzal indokolja,
hogy ő előbb szólt a javaslatáról, mint a polgármester úr.
Kovács Gábor elmondja, hogy az előző nap még nem volt róla információja, hogy a
Wandraschek Ferenc képviselő úr valakit javasolni szeretne.
Wandraschek Ferenc Antal: elmondja, neki épp a polgármester adta az ötletet, hogy legyen
még egy külsős tag. Nem tudta, hogy a polgármester is felkért erre valakit, ezért intézkedett.
Kovács Gábor hozzáteszi, akkor mindhárom jelölt személyét felteszi szavazásra. A
Wandraschek Ferenc képviselő által elmondottakhoz hozzáteszi, hogy a dolog nem egészen
úgy történt, ahogy ő ezt előadta.
Kovács Gábor kéri, hogy aki Bujtás Lászlónak az Ügyrendi Bizottság elnökévé választásával
egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület hat igen szavazattal, az érintett tartózkodása mellett az alábbi határozatot
hozta:
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Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
91/2010. (X. 28.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Bujtás
Lászlót Lébény Nagyközség Önkormányzat Ügyrendi
Bizottsága elnökévé választotta.
Kovács Gábor dr. Angyalics Attila bizottsági tagjelölt személyéről rendel el szavazást.
A képviselő-testület hat igen szavazattal az érintett tartózkodása mellett az alábbi határozatot
hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
92/2010. (X. 28.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dr.
Angyalics Attilát Lébény Nagyközség Önkormányzat
Ügyrendi Bizottsága tagjává választotta.
Kovács Gábor Sárvári Istvánt javasolja a bizottság másik tagjának. Aki egyetért vele,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület hat igen szavazattal az érintett tartózkodása mellett az alábbi határozatot
hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
93/2010. (X. 28.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Sárvári
Istvánt Lébény Nagyközség Önkormányzat Ügyrendi
Bizottsága tagjává választotta.
Kovács Gábor ezt követően a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság összetételéről rendel el
szavazást. Kéri, hogy aki Wandraschek Ferenc Antalnak a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
elnökévé választásával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület hat igen szavazattal az érintett tartózkodása mellett az alábbi határozatot
hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
94/2010. (X. 28.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
Wandraschek
Ferenc
Antalt
Lébény
Nagyközség
Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága elnökévé
választotta.
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Kovács Gábor kéri, hogy aki Nátz Miklósnak a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjává
választásával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület hat igen szavazattal az érintett tartózkodása mellett az alábbi határozatot
hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
95/2010. (X. 28.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Nátz
Miklóst Lébény Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi és
Gazdasági Bizottsága tagjává választotta.
Kovács Gábor a bizottság másik tagjának Bujtás László képviselőt javasolja. Aki egyetért
vele, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület hat igen szavazattal az érintett tartózkodása mellett az alábbi határozatot
hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
96/2010. (X. 28.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Bujtás
Lászlót Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának tagjává választotta.
Kovács Gábor ezt követően a bizottság külső tagjait teszi fel szavazásra. Elsőként Takátsné
Jáni Barbara Vanda taggá választására tesz javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
97/2010. (X. 28.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
Takátsné Jáni Barbara Vandát Lébény Nagyközség
Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának külső
tagjává választotta.
Kovács Gábor Rum Jánost javasolja a bizottság másik külső tagjának.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 nem szavazat és egy tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
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Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
98/2010. (X. 28.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rum
Jánost Lébény Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi és
Gazdasági Bizottságának külső tagjává választotta.
Tekintettel arra, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság két külső tagja megválasztásra
került, ezért a harmadik személyi javaslatot nem tették fel szavazásra.
Kovács Gábor ezt követően a Humán Bizottság tagjainak megválasztását indítványozza. A
Bizottság elnökének Sárvári Istvánt javasolja, majd szavazást rendel el.
A képviselő-testület hat igen szavazattal, az érintett tartózkodása mellett az alábbi határozatot
hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
99/2010. (X. 28.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Sárvári
Istvánt Lébény Nagyközség Önkormányzata Humán
Bizottságának elnökévé választotta.
Kovács Gábor Nátz Miklós képviselőt javasolja bizottsági tagnak. Aki egyetért vele,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület hat igen szavazattal az érintett tartózkodása mellett az alábbi határozatot
hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
100/2010. (X. 28.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Nátz
Miklóst Lébény Nagyközség Önkormányzata Humán
Bizottságának tagjává választotta.
Kovács Gábor a bizottság másik tagjának Wandraschek Ferenc Antalt javasolja. Aki egyetért
vele, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület hat igen szavazattal, az érintett tartózkodása mellett az alábbi határozatot
hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
101/2010. (X. 28.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
Wandraschek
Ferenc
Antalt
Lébény
Nagyközség
Önkormányzata Humán Bizottságának tagjává választotta.
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Kovács Gábor ezt követően a külső tagok személyét teszi fel szavazásra. Elsőként
Steiningerné Horváth Csillát javasolja, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangú szavazás mellett az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
102/2010. (X. 28.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
Steiningerné
Horváth
Csillát
Lébény
Nagyközség
Önkormányzata Humán Bizottságának külső tagjává
választotta.
Kovács Gábor: a másik külső tagnak javasolt személy Horváth Sándorné, aki egyetért vele
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangú szavazás mellett az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
103/2010. (X. 28.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
Horváth Sándornét Lébény Nagyközség Önkormányzata
Humán Bizottságának külső tagjává választotta.
Kovács Gábor tájékoztat, hogy a törvény szerinti esküt az önkormányzati bizottságok külső
tagjainak is le kell tenni. Felkéri a jelenlévő megválasztott tagokat, Steiningerné Horváth
Csillát és Horváth Sándornét, hogy mondják utána az eskü szövegét.
„Én, (a bizottság külső tagjának neve) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz
hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a
tudomásomra jutott titkot megőrzöm; bizottsági tagsági tisztségemből eredő feladataimat
Lébény fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen
teljesítem.
Steiningerné Horváth Csilla és Horváth Sándorné letették az esküt.
Esküokmányok: lsd. 3.sz. melléklet

3.) Beszámoló a helyi adóztatás helyzetéről
Előterjesztés: lsd. 4. sz. melléklet
Kovács Gábor megkérdezi az előterjesztés készítőjét készítőjét, Limpné Pék Angéla adóügyi
előadót, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.
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Limpné Pék Angéla nem tett szóbeli kiegészítést.
Kovács Gábor elmondja, hogy beszámolóként egy részletes, több oldalas anyag áll a
képviselők rendelkezésére, amelyben adónemenként tájékoztatták őket arról, hogy milyen
terv, tényszámok teljesültek, mi várható a következő évre, illetve az adózásról egy általános
képet kaptak, részben szöveges magyarázatokkal, részben táblázatokkal alátámasztva. Mivel
bizottsági ülést még nem lehetett tartani a témában, ezért most van lehetőségük a
képviselőknek a kérdezésre, a véleményalkotásra.
Wandraschek Ferenc Antal: megkérdezi, nem lehetett volna-e megvárni ezzel az anyaggal a
novemberi testületi ülést, hiszen akkor a bizottság is megtárgyalhatta volna.
Kovács Gábor elmondja, hogy a képviselő-testület éves munkaterv alapján dolgozik, amely
szerint most van itt az adóbeszámoló tárgyalásának ideje. Egyébként is ez a gyakorlat, hiszen
október elején befejeződnek a jelentős adóbefizetések, illetve egy kép alakul ki az
adógazdálkodásról. Ráadásul az itt ismertetett számok lesznek az alapja a következő ülésen
tárgyalandó jövő évi költségvetési koncepciónak. Az anyagot egyébként már az ülést
megelőző pénteken eljuttatták a képviselőkhöz, így volt idő az áttanulmányozásra, a kérdezés
lehetősége pedig most adott.
Amennyiben nincs kérdés, úgy kéri, hogy a beszámolót fogadják el.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
104/2010. (X. 28.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
adóztatás helyzetéről szóló beszámolót elfogadta.
Kovács Gábor megköszöni Limpné Pék Angéla munkáját.

4.) Az Önkormányzat és intézménye 2011-re szóló belsőellenőrzési terve
Előterjesztés: lsd. 5. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőnek.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta tájékoztat, hogy az államháztartásról szóló törvény
értelmében minden év október 31-ig el kell, hogy fogadja a testület az önkormányzat és
intézményei következő évre szóló belső ellenőrzési tervét. Ezt a feladatot az önkormányzat a
kistérségi társuláson keresztül látja el. 2008-ban három évre szóló belső ellenőrzési tervet
fogadtak el, de minden évben felül szokták vizsgálni, hogy az abban meghatározott feladatok
aktuálisak-e. Most tulajdonképpen ugyanarra tesz javaslatot, mint amit két évvel ezelőtt
elfogadtak: az önkormányzat és intézménye normatíva igénylésével kapcsolatos számviteli,
9

számszaki ellenőrzését, ami elég nagy feladat, hiszen elég sok tevékenységet felül kell
vizsgálni. Kéri, hogy a képviselő-testület ezt fogadja el.
Kovács Gábor megkérdezi-van e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése. Amennyiben nincs,
úgy kéri, hogy az előterjesztés szerint fogadják el a határozatot, majd szavazást rendel el.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
105/2010. (X. 28.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Lébény
Nagyközség Önkormányzata és intézménye, 2011. évre vonatkozó
belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint állapítja meg:

l
l

l

1. Ellenőrizendő egység:
Az Önkormányzat által fenntartott
Lébényi Általános Művelődési Központ
Polgármesteri Hivatal.
2. Az ellenőrzés tárgya:
Normatíva igénylés számításának megalapozottsága.
3. Vizsgálandó időszak: 2010. év
4. Vizsgálat módszere: dokumentációkon alapuló, szúrópróbaszerű,
szükség szerint tételes, elbeszélgetések.
5. Vizsgálat szervezése: Jelentéssel zárul, legkésőbb 2011.
december 15-ig.
6. Kockázati tényező:
A normatíva számításának, igénylésének szabályai gyakran változnak.
Az önkormányzat költségvetésében az állami finanszírozás jelentős
része normatív alapú, egy esetleges téves számítás, vagy nem helyes
gyakorlat kialakulása komoly, kamattal terhelt visszafizetési
kötelezettséget keletkeztethet.
Felelős: jegyző
Határidő: 2011. december 15.

5.) Lébény Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása
Előterjesztés: lsd. 6. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, a módosítás indoka az, hogy a megváltozott testületi és bizottsági
összetétellel nincs összhangban az ide vonatkozó szabályzat. Az önkormányzat tehát
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rendelkezik Közbeszerzési Szabályzattal, azt csak a mostani viszonyoknak megfelelően át kell
alakítani. Átadja a szót dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőnek.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: Ismerteti, hogy a szabályzat értelmében a közbeszerzések
lebonyolításához az önkormányzatnak közbeszerzési bizottságot kell működtetnie. Erről
részletesen a Közbeszerzési Szabályzat rendelkezik. Ennek értelmében a Közbeszerzési
Bizottság állandó tagja az alpolgármester, valamint a korábbiak szerint a Pénzügyi és a
Településfejlesztési Bizottság elnöke. Külön Településfejlesztési Bizottság már nincs, így ezt
nem lehet így alkalmazni. Ezért szinkronba hozták a szabályzatot az előbb elfogadott
SZMSZ-szel: a Közbeszerzési Bizottság állandó tagjainak az alpolgármestert, valamint a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, illetve az általa megbízott bizottsági tagot, másik
tagjának az Ügyrendi Bizottság, mint általános feladatokat ellátó bizottság elnökét, illetve
tagját javasolja. A Humán Bizottság pedig eseti tagként képviselteti magát az őt érintő
eljárásokban. A módosítás lényege ennyi, látható, hogy az csupán technikai jellegű.
Kovács Gábor amennyiben nincs kérdés, úgy szavazásra teszi fel az előterjesztést, aki
elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
106/2010. (X. 28.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Lébény
Nagyközség Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát az
alábbiak szerint módosítja:
A Szabályzat 5.2.7. pontjának a Bíráló Bizottság állandó tagjaira
vonatkozó része az alábbiak szerint módosul:
,,Bíráló Bizottság állandó tagjai:
1. az alpolgármester, aki egyben a bíráló bizottság elnöke;
2. a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke vagy akadályoztatása
esetén az általa delegált tagja;
3. az Ügyrendi Bizottság elnöke vagy akadályoztatása esetén az általa
delegált tagja.”
A Szabályzat 5.2.7. pontjának a Bíráló Bizottság eseti tagjaira
vonatkozó rész 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
,,2. A Humán Bizottság elnöke vagy tagja, amennyiben a
közbeszerzés tárgya a feladatkörét érinti.”
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Felelős: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző.
Határidő: 2010. október 29-től folyamatos

6.) Lébény Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 3/2009. (II. 26.)
rendelet kiegészítése (az evangélikus templom udvarán található tölgyfa védetté
nyilvánítása)
Előterjesztés: lsd. 7. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a módosítás előterjesztője a jegyző asszony. Emlékeztetőül
elmondja, hogy még az előző testület tárgyalta és javasolta, hogy az evangélikus templom
udvarában lévő öreg tölgyfa kerüljön védelem alá. Ennek a hatóságok részéről megszabott
eljárásrendje van, amit végigjártak, és most jutottak el ahhoz hogy felvehessék a védett listára.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: Elmondja, hogy az egyeztetési eljárást lefolytatta az
önkormányzat, a Fertő-Hanság Nemzeti Park közreműködésével, akik megkeresték a
Vidékfejlesztési Minisztériumot is, akik ugyan országos védelemre nem tartják indokoltnak a
fát, de a helyi védettséget mindenképpen javasolják. Tulajdonképpen ez az első védett növény
a településen, ezért nem indokolt rá önálló rendeletet alkotni. Leginkább a Helyi Építési
Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló rendeletbe illik be ez a rendelkezés., ezért ezt
javasolja kiegészíteni egy további paragrafussal. Ez, a fa megjelölésén kívül, tartalmazza a
kezeléssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat is.
Kovács Gábor megkérdezi, hogy kérdés ezzel kapcsolatosan van-e. Ha nincs szavazásra teszi
fel a rendeletmódosítást az előterjesztettek szerint, aki egyetért vele, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet, ezzel
megalkotta Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010.(X.29.)
önkormányzati rendeletét Lébény Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről
szóló 3/2009.(II.26.) rendelet módosításáról lsd. 8. sz. melléklet

7.) Polgármester helyettesítése a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsában
Eőterjesztés: lsd. 9. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy az előző ciklushoz hasonlóan, a törvény rendelkezése alapján
most is egy képviselő-testületi határozattal megtámogatott helyettest kell megjelölni arra,
hogy a polgármester bármilyen akadályoztatása esetén képviselje a települést a Kistérségi
Társulás Tanácsában. Az alpolgármesteri funkciók egyik legfontosabbika ez, ezért Kiszeli
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Lajost javasolja helyettesnek. Erről tehát határozat kell, hogy szülessen, aki ennek
elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazat és egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
107/2010. (X. 28.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
polgármester helyettesítésével a Mosonmagyaróvári Többcélú
Kistérségi Társulási Tanács munkájában Kiszeli Lajos
alpolgármestert bízza meg.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos.

8.) Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról: lsd. 10. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a legutóbbi, alakuló ülés két hete volt, azóta az alábbi
fontosabb események történtek.
· Október 21-én tartotta alakuló ülését a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Tanácsa. 5 új polgármester lett a tagja, így a felállás javarészt a
régi. A kistérség elnöke dr. Nagy István mosonmagyaróvári polgármester lett, aki
egyben a mosonmagyaróvári térség országgyűlési képviselője is. Noha Lébény a
csornai választókerülethez tartozik, de dr. Nagy István ígéretet tett, hogy ugyanúgy a
kistérséghez tartozó valamennyi település érdekeit, így Lébényét is, képviselni fogja
az országgyűlésben.
· Megválasztották a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Tanács vezetői testületét, ahova
őt is beválasztották. Előnyt jelent, hogy a közvetlen információáramlás révén elsőként
fog értesülni, bármely ezzel a területtel kapcsolatos információról.
· Eznap délután a Bezi iskola vezetése, illetve a Bezi polgármester járt Lébényben, és az
iskolatársulással kapcsolatos technikai kérdéseket tárgyaltak, valamint kifejezték
abbéli szándékukat, hogy a társulást, amíg annak előnyei vannak, mindenképp fenn
fogják tartani.
· Ennek a hétnek a vasárnapján volt az új óvoda ünnepélyes megnyitója, amiben az volt
a legszebb, hogy rengeteg gyerek vett rajta részt, akiknek kis gyerekprogrammal is
kedveskedtek. Az óvodavezető információi szerint az utolsó költözési munkálatok
következnek, így az óvodások november 8-án már az új épületben fognak kezdeni. Így
ettől az időponttól lesz ez az óvodai ellátás hivatalos feladatellátási helye. Ebben az
épületben fog működni a logopédiai és a gyermekjóléti szolgálat is.
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· Az egyéb ügyek között fognak még foglalkozni a várossá nyilvánítási pályázattal,
ennek az előadója is járt nála, és részletes tájékoztatást kapott a várossá nyilvánítással
kapcsolatos tudnivalókról.

9.) Egyéb döntést igénylő ügyek
a) Lébény Nagyközség várossá nyilvánítási pályázata
Tájékoztató anyag és határozati javaslat lsd. 11. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy erről a témáról egy rövid tájékoztatót szeretne tartani a
tévénézőknek. Ezelőtt körülbelül fél évvel merült fel Lébény várossá nyilvánításának
lehetősége, amit Wandraschek Ferenc képviselő úr is felvetett már. A maga részéről mindig is
úgy gondolta, hogy jobb nagyok között kicsinek lenni, mint kicsik között nagynak. Ez most
sem változott, viszont a környezetben változás történt illetve történik. Úgy gondolja, meg
kellene fontolni a várossá nyilvánítási folyamat megindítást. Azért vélekedik így, mert a
közigazgatás gyökeres átalakítás előtt áll. Lébény körülbelül 20 km-re van a környező
városoktól, ez önmagában már megalapozhatná azt, hogy mikrotérségi központ lehetne itt a
környékben. Lehet, hogy érdemes előremenekülni, a pozícióikat megőrizni, a változtatások
esetleges negatív hatásait kivédeni. Ezért úgy gondolja, célszerű lenne ebben a pályázatban
elindulni. Még egy fontos indok: biztos, hogy a várossá nyilvánítási folyamatban, és annak
feltételeiben is lényeges változások lesznek rövid időn belül. A jelenleg hatályos szabályok
szerint nagy valószínűséggel 2011. január 31-i határidővel lehet utoljára pályázatot
benyújtani. Hogy végig tudják vinni az ehhez szükséges folyamatot a szakhivatalokon
keresztül, be tudják szerezni a megyei közigazgatási hivatal pozitív véleményét, erről már
most dönteni kell. Elmondja, hogy a képviselő-társai rendelkezésére áll egy pár oldalas
tanulmány a várossá nyilvánításról, amiből a lényeget ki lehet olvasni. Természetesen még
kell róla tárgyalni, de arra tesz javaslatot, hogy induljanak el a pályázaton, így a jövő év
második felében Lébény egy kisváros lehetne. Ha a pályázat nem nyer, annak pedig nincs
semmilyen negatívuma, annyi, hogy esetleg egy későbbi alkalommal az abban fellelt hibák
kijavítása után újra pályázhatnak. Hangsúlyozza, hogy a külső szakértők elemzése szerint sem
járhat ezzel rosszul a település, ennek az átalakulásnak akár egy pozitívabb anyagi helyzet is
lehet az eredménye. Kéri, hogy amennyiben képviselő-társainak észrevétele van, azt vitassák
meg. A végén arra tesz javaslatot, hogy adjanak neki felhatalmazást a pályázati eljárás
megindításhoz. Ha ez most nem születik meg, akkor ez a procedúra egy év múlva lesz újra
esedékes, kivétel, hogyha a szabályozásban a jövő év során valamilyen változás történik.
Wandarschek Ferenc Antal az alábbi észrevételt tette: örömmel hallja, hogy ez a lehetőség
kezd realizálódni, tősgyökeres lébényiként régóta szívügye volt, hogy Lébényből város
legyen, már csak a történelmi múltja alapján is. Úgy gondolja, hogy a lehetőségeik biztosan
nagyobbak lesznek városként, így az ötletet csak támogatni tudja.
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Kovács Gábor ezt követően ismerteti a határozati javaslatot, majd szavazást rendel el. Kéri,
hogy egyetértésüket kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
108/2010. (X. 28.) határozata:
I.
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
kezdeményezi Lébény Nagyközség várossá nyilvánítását az erről
szóló dokumentum alapján. A területszervezési eljárásról szóló
1999. évi XLI. törvény 16. § (2) értelmében vállalja, hogy a várossá
nyilvánítás esetén ellátja a városi önkormányzatok és szerveik részére
jogszabályban
előírt
kötelezettségeket,
megteremti
azok
végrehajtásának szervezeti és személyi feltételeit.
II.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a várossá
nyilvánítási kezdeményezést a megyei közigazgatási hivatal útján
terjessze fel az illetékes miniszterhez.
III.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
várossá nyilvánítási pályázat elkészítésére megbízási szerződést
kössön, amelynek várható költsége 3.5 mFt. + áfa.
IV. A Képviselő-testület elrendeli a III. pont szerinti költségek
tervezését a 2011. évi költségvetésben.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. január 31.

b) A Lébényi ÁMK Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztés: lsd. 12. sz. melléklet
Kovács Gábor a határozati javaslat ismertetéséhez átadja a szót dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta
jegyzőnek.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: Ahogy a polgármester úr is elmondta, vasárnap átadásra
került az új óvoda és ez is egy adminisztrációs kötelezettséget ró az önkormányzatra.
Módosítani kell ugyanis az ÁMK Alapító Okiratát, abban ugyanis telephelyként a kinti óvoda
címe is szerepel, amit most értelemszerűen törölni kell. A különböző működési engedélyek,
például a MEPI, ÁNTSZ engedélyének beszerzéséhez csatolni kell az alapító okirat
módosítását. Most már tudják, hogy november 8-ával fognak a gyerekek átköltözni az új
épületbe, tehát aznapi hatállyal kérné, hogy a képviselő-testület módosítsa az alapító okiratot.
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Hozzáteszi, hogy mivel ez egy társulásban fenntartott intézmény, a Bezi Önkormányzatnak is
végig kell csinálni ezt a módosítást.
Kovács Gábor kérdés hiányában kéri, hogy kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek az
előterjesztéssel.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
109/2010. (X. 28.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Lébényi Általános Művelődési Központ Alapító Okiratát 2010.
november 8-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 23. pontjából, az intézmény telephelyeinek
felsorolásából a „Lébény, Szabadság u. 2.” törlésre kerül.
2. Az alapító okirat 24. pontjából, az intézmény feladatellátását
szolgáló vagyon felsorolásából a „Lébény, Szabadság u. 2.
szám alatti óvodaépület” törlésre kerül.
A képviselő-testület elrendeli az alapító okirat, módosításokkal való
egységes szerkezetbe foglalását.
Felelős: polgármester, intézményvezető, jegyző
Határidő: 2010. november 8-tól folyamatos
c) A Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Előterjesztés: lsd. 13. sz. melléklet
Kovács Gábor tájékoztat, hogy a kistérség most beterjesztett módosítási kérelme aznap
délután e-mailben érkezett, így azt előzetesen kiküldeni már nem tudták. Mégis javasolja azt
elfogadni, hiszen annak hiányában egy települést biztosan nehéz helyzetbe hoznának.
Nevezetesen az újonnan létrejövő települést, Mosonudvart, akik csatlakozni szeretnének a
különböző kistérségi szolgáltatásokhoz. A másik bővítés, hogy még két település jelezte
csatlakozási szándékát bizonyos szolgáltatásokhoz, amelyeknek eddig nem voltak a tagjai. A
harmadik módosítás technikai jellegű: megváltozott az elnök személye, illetve a kistérség
lakosságszáma, és ezeket is át kell vezetni a társulási megállapodáson.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: az anyag csak most érkezett, ezért a határozati javaslat még
nem lett a település nevére alakítva. De mivel technikai jellegű, és olyan módosításokat
tartalmaz, amelyben semmi hátrányos nincsen, ezért mindenképpen a határozat elfogadását
javasolja.
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Kovács Gábor kéri hogy amennyiben ezzel egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
110/2010. (X. 28.) határozata:
Lébény
Nagyközség
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodás módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:
·

2. pont: A társulás székhelye, lakosságszáma:

A társuláshoz tartozó lakosságszám: 75 365 fő
(2010. január 1-jei állapot.)
·

3. pont: A társulás tagjainak neve, székhelye, lakosságszáma:

Helységnév

Cím

Irányítószám

Lakosságszám

Ásványráró

Rákóczi u.14.

9177

1 982

Bezenye

Szabadság u. 50.

9223

1 491

Darnózseli

Fő u. 81.

9232

1 590

Dunakiliti

Kossuth L. u. 86.

9225

1 890

Dunaremete

Szabadság u. 2.

9235

260

Dunasziget

Sérfenyő út 57.

9226

1 489

Feketeerdő

Árpád tér 1.

9211

534

Halászi

Kossuth L. u. 38.

9228

3 025

Hédervár

Fő u. 42.

9178

3 557

Hegyeshalom

Fő u. 134.

9222

1 177
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Jánossomorja

Szabadság u. 39.

9241

6 128

Károlyháza

Úttörő u. 3.

9182

571

Kimle

Fő u. 114

9181

2 318

Kisbodak

Felszabadulás u.
9234
1.

381

Lébény

Fő út 47.

9155

3 173

Levél

Fő u. 10.

9221

1 848

Lipót

Fő tér 2.

9233

692

Máriakálnok

Rákóczi út 6.

9231

1 729

Mecsér

Felszabadulás u.
9176
1.

616

Mosonmagyaróvár

Fő u. 11.

31 737

Mosonszentmiklós

Felszabadulás út
9154
3.

2 465

Mosonszolnok

Fő u. 44.

9245

1 698

Mosonudvar

Esze Tamás u. 9.

9200

465

Püski

Felszabadulás u.
9235
5.

659

Rajka

Szabadság tér 1.

9224

2 624

Újrónafő

Szabadság u. 3.

9244

844

Várbalog

Fő u. 1.

9243

422

·

9200

8. pont: A tagok által a társulásra átruházott feladatok, hatáskörök:
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A 7/d és 7/e pontban felsorolt feladatokat társulásban oldják meg
-valamennyi feladat tekintetében kiegészül: Mosonudvar
-„családsegítést igénybe vevők” kiegészül: Máriakálnok
-„gyermekjókéti szolgálatot igénybe vevők” kiegészül:
Máriakálnok
-„időskorúak átmeneti ellátását igénybe vevők” kiegészül:
Máriakálnok, Újrónafő
-„időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátását igénybe vevők”
kiegészül: Máriakálnok, Újrónafő
A 7/g pontban felsorolt feladatok:
-kiegészül: Mosonudvar
A 7/h pont módosított szövege:
Valamennyi település tagja valamely Nagytérségi Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszernek, amelyekre társulások jöttek létre
az uniós támogatás elnyerésére.
·

9. pont: A Társulás szervezete:

-A társulási tanács elnöke:
Dr. Nagy István Mosonmagyaróvár Város Polgármestere
·

16. pont: A társulás gazdálkodása:

-kiegészül: A kötelezettségvállalás, utalványozás és ellenjegyzés az
errevonatkozó szabályok szerint történik.
d.) Egyéb ügyek
Wandraschek Ferenc Antal: kéri, hogy a Gulyás Lajos utcanévtábla kihelyezése ügyében
szíveskedjenek intézkedni.
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dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta tájékoztat, hogy erről még nem született döntés, csak
elhangzott egy erre vonatkozó javaslat.
Wandraschek Ferenc Antal: ebben az esetben azt javasolja, hogy akkor hozzanak róla
döntést.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta elmondja, hogy azt ilyen gyorsan nem lehet, hiszen a döntést
elő kell készíteni, a lakossági igényeket felmérni.
Wandraschek Ferenc Antal: elmondja, hogy ezt már több alkalommal is felhozta képviselőtestületi ülésen, és a legutóbbi beszélgetésükkor a polgármester úrral beszéltek is arról, hogy
már meghozták az utcanév táblákat.
Kovács Gábor: az utcanév táblákat valóban meghozták, de nem a Gulyás Lajos utcát, hanem
az összes többit. Az érintett utcában lakók véleményét is meg kell előbb kérdezni az
elnevezésről, valamint azt is át kell gondolni, hogy a felmerülő, például okmányok váltásának
költségeit ki viseli. Ezen kívül úgy gondolja, a Humán Bizottságnak is meg kellene tárgyalni a
kérdést, valamint, mivel személynévről van szó, mérlegelni kell a testületnek azt is, akarja-e
hogy az ő személyéről legyen utca elnevezve. Egy egységes álláspontot kellene tehát
kialakítani a végleges döntés előtt, és a Humán Bizottsággal mindenképpen célszerű lenne
véleményeztetni a kérdést.
Wandraschek Ferenc Antal azt a javaslatot teszi, hogy mivel jelenleg még csak két ház áll
az utcában, a lakcímkártya változtatás költségét az önkormányzat vállalja át. Addig lenne
célszerű, míg nem lesz több, hiszen több építési terület is ki van tűzve. Elmondja, hogy
személy szerint ugyan nem érinti a dolog, de tájékoztat, hogy Gulyás Lajos 1956-os mártír
pap volt, akinek a családja itt élt Lébényben a régi óvoda épületében, felesége itt tanított, a
gyerekei itt nőttek föl. Mint a Lokálpatrióta Egyesület elnöke is javasolja, hogy próbálják meg
minél előbb elintézni a dolgot.
Kovács Gábor arra tesz javaslatot, hogy a következő ülésig a Humán Bizottság vegye
napirendjére a kérdést. Megkérdezi, van-e a képviselőknek egyéb észrevételük.
Bujtás László: Azt a javaslatot teszi, hogy a védetté nyilvánított fán, illetve a mellette lévő
kerítésen egy táblával jelezzék a fa fajtáját, korát, valamint azt, hogy védettség alatt áll. Most,
hogy a várossá nyilvánítási folyamatot elindították, ennek fényében még problémásabbnak
tűnik a CBA-val szemben található romos ház állapota. Az a véleménye, hogy határozottan
lépni kellene az ügyben és el kellene azt bontani a meg nem található tulajdonos költségére.
Másik javaslata, hogy az elkövetkezőkben a piactérre is fordítani kellene valamit, hiszen az
nagyon rossz állapotban van. Arra is felhívja a figyelmet, hogy az I. világháborús szobor betűi
nagyon elkoptak, azt mindenképpen újra kellene írni és erre pénzt elkülöníteni.
Kovács Gábor köszöni az észrevételeket, azokat feljegyezték, és vissza fognak rá térni.
20

dr. Angyalics Attila: Elmondja, hogy az elején, a Pénzügyi Bizottság külső tagjainak
megválasztásakor tartózkodott, de nem azért, mert nem értett egyet a személyekkel, hanem
mert úgy gondolja, hogy ahogy az első ülésen a polgármesternek joga volt az alpolgármestert
kijelölni, úgy ő azt helyeselte volna, ha a Pénzügyi bizottság vezetője tehet javaslatot a
bizottsági tagok személyére. Önállóan megszabhatta volna, hogy kivel szeretne együtt
dolgozni. Szimpatikusabb lett volna a számára, ha figyelembe vették volna a Bizottság
elnökének kérését.
Kovács Gábor válaszol, hogy ő ezt maximálisan igyekezett megtenni, aznap kora délután is
beszéltek telefonon ezzel kapcsolatban. Ekkor azt mondta Wandraschek Ferenc képviselő úr,
hogy mindenképpen javasolná, hogy legyen még egy külső tag, de nem mondta, ki legyen ez
a személy, csak arról tájékoztatta, hogy a korábbi Környezetvédelmi Bizottság külső tagja,
Sipos Tibor ezt a feladatot nem vállalja. Ő ezek után telefonon egyeztetett több emberrel is, és
arra jutott, hogy Rum János elvállalja a feladatot, akinek ismeri a szakmai felkészültségét,
hiszen az elmúlt négy évben is tagja volt a bizottságnak. El szerette volna mondani, hogy
ennek az ügynek ez az előtörténete. Az alpolgármesterre pedig azért ő tett javaslatot, mert a
vonatkozó törvény úgy rendelkezik, hogy arra a polgármester tesz javaslatot. Arra, hogy a
bizottsági tagokra ki tesz javaslatot, pedig nincs törvényi rendelkezés, tehát ezzel, mint
polgármester ő is élhetett.
Wandraschek Ferenc Antal azt a kiegészítést teszi, hogy igaz, hogy nem mondta délután a
polgármester úrnak, hogy kit szeretne javasolni, de nem is kérte meg, hogy keressen erre
alkalmas embert. Ő már a múlt héten beszélt erről Nátz Zsolttal, és csak azért nem szólt erről
előre, mert tudta, hogy másképp fognak dönteni, és a polgármester más jelöltet fog
beterjeszteni.
Kovács Gábor elmondja, hogy jó lett volna erről előre értesülni, és akkor nem kezd el
keresni, de ma délutánig erről semmit nem tudott.
Kovács Gábor egyéb napirendi pont és észrevétel híján az ülést 19:15 perckor bezárja.

K.m.f.

Kovács Gábor
polgármester

dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta
jegyző

dr. Angyalics Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

Nátz Miklós
jegyzőkönyv-hitelesítő
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