Jegyzőkönyv
Készült: Lébény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én, a
városházán tartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Kovács Gábor polgármester
Wandraschek Ferenc Antal alpolgármester
Dr. Angyalics Attila képviselő
Bujtás László képviselő
Császár Béla képviselő
Németh Zoltán képviselő
Sárvári István képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz:
Dr. Tóth Tünde jegyző
Meghívottak:
Kovács Ildikó művelődésszervező
Szilágyi Dániel IKSZT vezető
Kovács Gábor köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait és a televíziónézőket, az
ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagjából 7 képviselő jelen van, tehát
az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Wandraschek Ferenc Antal és
Németh Zoltán képviselőket. Napirendi ponttal kapcsolatban módosítási javaslata nincs. A
nyílt ülést követően zárt ülés elrendelését javasolja az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja
alapján a testület által kiírt pályázatok feltételeinek meghatározása kapcsán, mert a nyilvános
tárgyalás az önkormányzat üzleti érdekét sértené.
Megkérdezi, hogy a képviselők részéről van-e módosító javaslat a napirendhez, illetve a
jegyzőkönyv hitelesítők személyéhez. Módosító javaslat híján kéri, hogy aki a javasolt
napirendekkel és a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015. (I.29.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. január 29-i
képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete (1. olvasat)
2. A
Lébényi
Óvodafenntartó
Társulás
2015.
évi
költségvetésének véleményezése
3. Az önkormányzat 2015. évi rendezvényterve
4. Beszámoló a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal
munkájáról
5. A Lébényi Német Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata
6. Beszámoló a művelődésszervező munkájáról és az IKSZT
tevékenységéről
7. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
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Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
8. Egyéb döntést igénylő ügyek
9. Zárt ülés
Jegyzőkönyv hitelesítők: Wandraschek Ferenc Antal és Németh Zoltán képviselők
Kovács Gábor kéri, hogy aki a zárt ülés tartásával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015. (I.29.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2)
bekezdés c) pontjára hivatkozással a nyílt ülést követően zárt ülés
tartását rendeli el, tekintettel arra, hogy az önkormányzat által kiírt
pályázat feltételeinek meghatározására kerül sor, és a nyilvános
tárgyalás az önkormányzat üzleti érdekét sértené.
Felelős: Kovács Gábor polgármester
Határidő: 2015. január 29.

1.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete (1. olvasat)
Előterjesztés ld. 1. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy ezen napirenden belül szükséges a testületnek egy határozatot
hoznia. Emlékezhetnek képviselő-társai arra, hogy a közbeszerzések tervezése kapcsán is volt
egy olyan kötelezettségük, hogy noha tudták, hogy nem lesz abban az évben közbeszerzésük,
mégis el kellett fogadni egy közbeszerzési tervet. Ez ehhez hasonló, egy új előírás alapján a
saját bevételeiknek és az adósságot keletkeztető ügyleteikből eredő fizetési
kötelezettségeiknek a költségvetési évet követő három évre vonatkozó várható összegéről egy
határozatot kell csatolniuk a költségvetéshez. Jelenleg nem tudnak adósságot keletkeztető
ügyletről, de ettől függetlenül ezt a határozatot el kell fogadniuk. Megkérdezi képviselőtársait, hogy van-e valakinek kérdése. Kérdés híján kéri, hogy aki ezt az előterjesztés szerint
elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015. (I.29.) határozata
Lébény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az
előterjesztés szerint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 29. § (3) bekezdésében előírt a költségvetési évet és az azt
követő három év várható az önkormányzata bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteinek összegeit.
Az adósságot keletkeztető ügyletek és azok fedezetére felhasználható
saját bevételek alakulása (e Ft-ban):
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Önkormányzat saját bevételei:(353/2011.(XII.30.)
Korm.rendelet)
Helyi adók
Iparűzési adó
Magánszemélyek kommunális adója
Építmény adó
Pótlékok,bírságok,díjak
Talajterhelési díj
Pótlék, bírság
Bérleti díjak
Bérleti díjak Áfa

Tárgyi eszközök,immat.javak,önkormányzati
11. vagyonértékesítés bevétele
12. Saját bevételek összesen:
13.
14. Saját bevételek 50%-a:
15.

Tárgyév
205000
180000
7000
18000
1000
300
700
9483
0

1. évben 2. évben 3. évben
2016.
2017.
2018.
206000
211500
211500
180000
185000
185000
8000
8000
8000
18000
18500
18500
800
900
900
300
300
300
500
600
600
9500
9550
10000
0
0
0

0
215483

0
216300

0
221950

0
222400

107741

108150

110975

111200

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Tárgyévben keletkezett,illetve keletkező tárgyévet
23. terhelő fizetési kötelezettségek
24. Összes fizetési kötelezettség:

0
0

0
0

0
0

0
0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett 50%-os saját
25. bevétel:

107741

108150

110975

111200

Adósságot keletkeztető ügylet és annak értékei
16. (2011.évi CXCIV. Törvény)
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettségek
Tőketörlesztés – út
Tőketörlesztés – orvosi rendelő
Fejlesztési célú hitel
OTP folyószámla hitel

Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor elmondja, hogy a múlt év nagyjából karácsony előtti időszakában kezdtek már
jönni információk az állami költségvetés önkormányzatokra és 2015-re vonatkozó számairól.
Onnantól kezdve gőzerővel dolgoztak kollégáival a költségvetés összeállításán, és január
közepére állt össze az anyag. Azon még történtek csiszolások, majd kiküldték a képviselőtestület valamennyi tagjának. Január 22-én volt egy ülése a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottságnak, ahol azonban nem csak a bizottsági tagok és képviselők, hanem sok munkatársa
is jelen volt, hogy minden szakterületről érdembeli és részletes információt kaphasson
mindegyikük. A mai napon a bizottság folytatta ennek a tárgyalását, és közösen úgy ítélték
meg, hogy ez a két nagy lélegzetvételű áttekintése a költségvetésnek lehetőséget teremt arra,
hogy ma beterjesszék és talán el is fogadják, és ezzel meg tudják alkotni a 2015. év egyik
legfontosabb alapdokumentumát, a 2015. évről szóló költségvetési rendeletet. Szeretné
felolvasni talán a legfontosabb érdemi részt, hogy az idei évben milyen jelentős nagyságú
fejlesztési kiadások kerültek nevesítésre. Ezek röviden a következők: konyhai eszközök
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beszerzése, betontörő gép beszerzése, települési rendezési terv és tanulmány elkészítése,
tornacsarnok térelválasztó függöny beszerzése, illetve kiépítése, rendezvénysátor beszerzése,
kemence építése a közösségi ház udvarán, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, útfelújítás,
mely esetében a tavalyi összeget 50 %-kal tervezik megemelni, kisiskola udvar rendezése, a
konyhaépület felújítása, ebbe beleértve az étkező részt is, településközpont felújítása,
tornacsarnok álmennyezet készítése és hőszigetelése, nagyiskola külső homlokzat felújítása,
volt könyvtár épület belső részleges felújítása és udvarán nyitott kocsi szín kialakítása. Van
még két nagy tétel, az egyik a pályázati önrész, ami arra a célra lett elkülönítve, hogy ha
évközben valamilyen pályázaton tudnak indulni és önrész szükséges, akkor ebből tudjanak
arra fedezetet találni. Egy új fogalmat is bevezettek, az úgynevezett fejlesztési tartalékot, ami
azt jelenti, hogy a fejlesztésre szánható összegnek nem 100 %-át osztották fel a költségvetés
indításakor, hanem mintegy 28 millió forint összegben fenntartottak a későbbiekre is erre
lehetőséget. A bizottsági üléseken abban konszenzus volt, hogy a civil szervezetektől a tavalyi
évben meghatározott összeghez képest elvonást nem eszközölnek, azt a szintet biztosítják
számukra, ami a tavalyi évben elérhető volt. Nem fogalmazott meg a testület bérleti díj vagy
adó emelést sem. Megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e valakinek kérdése, kiegészítése.
Bujtás László elmondja, hogy sok embert érint, hogy az önkormányzat a ravatalozó
építéséhez is hozzájárul, és ha pályázati lehetőség van, azt is megragadja.
Kovács Gábor köszöni ezt a kiegészítést. Azért nem említette, mert ez nem a fejlesztések,
hanem az úgynevezett átadott pénzeszközök között szerepel. Ilyen még a sportpályán a büfé
tetőzetének felújítása, ami pedig a karbantartási soron szerepel.
Wandraschek Ferenc Antal elmondja a nagyiskola homlokzatával kapcsolatban, hogy nem
csak a nagyiskola homlokzatáról van szó, hanem az udvar és az egész épületet körbefogó
résznek a felújításáról beszéltek.
Kovács Gábor elmondja, hogy igen, ez így is szerepel a költségek szempontjából. De ha már
alpolgármester úr szóba hozta, nyomatékosítani is lehet, hogy nem egy egyszerű átmeszelés
következne be a házon, hanem megpróbálnák a régi idők stílusában dekorált épületet
helyreállítani. Felkéri dr. Angyalics Attilát, a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság
álláspontját.
Dr. Angyalics Attila elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta a 2015.
évi költségvetési rendeletet, és nagyon sok szép terv van az elkövetkező évre. Ennek egyik
pénzügyi fedezete az önkormányzat bevételeinél az iparűzési adó, melynek mértéke 180
millió forint. Ez egy olyan összeg, melyből lehet gazdálkodni, újat alkotni, és a település az
elkövetkező évben és években szebbé fog válni. A bizottság egyetértett a rendelettel, és
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Kovács Gábor szavazást rendel el. Kéri, hogy aki az előterjesztett rendelettervezetet
elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal elfogadta az előterjesztett
rendelettervezetet, ezzel megalkotta Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015. (II.3.) önkormányzati rendeletét Lébény Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetéséről.
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2.) A Lébényi Óvodafenntartó Társulás 2015. évi költségvetésének véleményezése
Előterjesztés ld. 2. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a mecséri, bezi és lébényi óvodák egy szervezetként
működnek, mely szervezetnek a neve a Lébényi Óvodafenntartó Társulás. A társulási
tanácsnak a társulási szerződés értelmében a három érintett település polgármestere a tagja, ők
döntenek a költségvetésről. Viszont döntést csak úgy hozhatnak, ha az adott település
képviselő-testülete ezt megtárgyalta, véleményezte. Az anyagban részletesen kimutatták a
2015-re várható bevételeket és kiadásokat, kifejtették azt is, hogy amely kiadások település
specifikusak, azt az adott település kell, hogy kifizesse.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy az adott épület beruházási és felújítási költségei mindig a
tulajdonos önkormányzatot terhelik, tehát az ilyen költségek az önkormányzati
költségvetésben szerepelnek és nem a társulás költségvetésében. Abban kifejezetten csak az
óvoda szakmai tevékenységével kapcsolatos bevételek és kiadások kerülnek elfogadásra.
Kovács Gábor megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele.
Hozzászólás híján kéri, hogy aki a Lébényi Óvodafenntartó Társulás 2015. évi költségvetését
elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak, kézfeltartással jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2015. (I.29.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Lébényi
Óvodafenntartó
Társulás
2015.
évi
költségvetését elfogadásra javasolja a Társulási
Tanácsnak.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2015. január 29.
3.) Az önkormányzat 2015. évi rendezvényterve
Előterjesztés ld. 3. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy ez 5-6 éve mindig így van, hogy januárban elfogadnak egy
éves rendezvénytervet. Öröm látni, hogy minden évben színesebb, bővebb ez a
rendezvényterv. Azért ilyen szép vastag, mert 20 civil szervezet működik Lébényben,
valamint az önkormányzat is kiemelt szerepet vállal a rendezvények szervezésében,
lebonyolításában. Nyilván ez nem lehetne ilyen, ha nem lenne ennyi aktív lakosa Lébénynek.
Egy ilyen rendezvényterv arra jó, hogy tudnak hozzá igazodni, de ettől el lehet térni. Szeretné
megkérdezni a terv készítőit, hogy van-e szóbeli kiegészítésük hozzá.
Kovács Ildikó elmondja, hogy köszönik, nincs.
Kovács Gábor megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e valakinek kérdése, kiegészítése.
Wandraschek Ferenc Antal elmondja, hogy azt szeretné kérni, hogy a képviselők is
kapjanak meghívót, amikor a civil szervezeteket értesítik, és akkor a képviselők is tudnák,
hogy éppen milyen rendezvény van.
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Kovács Gábor elmondja, hogy a Humán Bizottság is tárgyalta ezt, felkéri Sárvári Istvánt, a
bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.
Sárvári István elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a rendezvénytervet, végigmentek az
összes rendezvényen. Köszönik a civil szervezetek aktivitását, a művelődésszervező
szorgalmát, hogy mindezt összegyűjtötte és egybeszerkesztette. A bizottság elfogadásra
javasolja a rendezvénytervet a képviselő-testületnek.
Kovács Gábor szavazást rendel el. Kéri, hogy aki az önkormányzat 2015. évi
rendezvénytervét elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015. (I.29.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
önkormányzat 2015. évre szóló rendezvénytervét az
előterjesztésnek megfelelően jóváhagyólag elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015-ben folyamatos
4.) Beszámoló a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
Előterjesztés ld. 4. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Tóth Tünde jegyzőnek.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy a jegyző az önkormányzati törvény értelmében minden
évben beszámol a képviselő-testületnek a hivatal munkájáról. A beszámolási kötelezettségről
a hivatal működtetéséről szóló megállapodás is rendelkezik. A beszámolóban a hivatal
személyi és tárgyi feltételeinek alakulását, az önkormányzati hivatal munkáját, különböző
hatósági feladatainak az ellátását igyekezett bemutatni, külön is kitérve a 2014-es év
jellemzőire. A hivatal jelenleg 12 fő köztisztviselővel és 1 fő hivatalsegéddel dolgozik, ebből
2 fő a mecséri kirendeltségen végez munkát. Két személyi változás zajlott az elmúlt évben, a
pénzügyi-számviteli vonalon egy új kolléganővel bővült a létszám itt Lébényben, Mecséren
pedig a GYED, GYES miatt távollevő pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző tért vissza a
munkába. Úgy gondolja, hogy így a hivatali létszám a feladatok ellátására elegendő, de
egyben szükséges is. Szeretné köszönetét kifejezni polgármester úrnak, a képviselőtestületnek, hogy a munkafeltételeik teljes mértékben biztosítottak. A hivatal munkája két
nagy területre oszlik. Az egyik terület az önkormányzati döntések előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatok, ide a testületek, a bizottságok, a nemzetiségi
önkormányzat, valamint a társulás üléseivel, döntéseivel, döntéseik végrehajtásával
kapcsolatos feladatok tartoznak. A másik nagy feladatcsoportot pedig az államigazgatási
hatósági ügyek teszik ki, melyet a jogszabályok általában a jegyző hatáskörébe telepítenek. A
hivatal székhelyére 2014-ben 4534 db, a mecséri kirendeltségre pedig 1211 db ügyirat
érkezett. Nagyon sok a jogszabályváltozás, amiből az következik, hogy a rendeleteket
folyamatosan ehhez hozzá kell igazítani, így gyakran kerül sor rendeletalkotásra a testületi
üléseken. Plusz munkát jelentett a hivatalnak az alapjaiban megváltozott könyvelési rendszer
bevezetése, valamint a választásokkal kapcsolatos választási irodai feladatok ellátása.
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Szeretné megköszönni a munkatársainak, a hivatal dolgozóinak a munkáját. Igyekeznek
legjobb tudásuk szerint végezni a rájuk bízott feladatokat. Úgy gondolja, hogy a hivatal
nyitott a lakosság és a képviselők irányába, forduljanak bátran hozzájuk bármilyen kérdéssel,
problémával.
Kovács Gábor megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e valakinek kérdése. Kérdés híján
javasolja, hogy fogadják el a beszámolót. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2015. (I.29.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
szóló beszámolót elfogadja.
5.) A Lébényi Német Önkormányzattal
felülvizsgálata
Előterjesztés ld. 5. sz. melléklet

kötött együttműködési

megállapodás

Kovács Gábor átadja a szót dr. Tóth Tünde jegyzőnek.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy a helyi önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló törvény
alapján köteles biztosítani a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeit,
gondoskodni a működéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról. Erről egy együttműködési
megállapodás köttetik, amely megállapodást az elmúlt év novemberében fogadta el a testület.
Ezt a megállapodást a vonatkozó jogszabály értelmében minden év január 31-ig felül kell
vizsgálni. Úgy gondolja, hogy a megállapodás jelenleg felülvizsgálatra nem szorul, lévén
novemberben az új jogszabályokhoz már hozzáigazították. Kéri, hogy a testület határozatban
fogadja el, hogy ezt a megállapodást felülvizsgálta, és változatlan tartalommal jóváhagyta.
Kovács Gábor megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e valakinek kérdése. Kérdés híján
kéri, hogy aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2015. (I.29.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Lébényi Német Önkormányzat és Lébény Város
Önkormányzata között 2014. november 28. napján
megkötött
együttműködési
megállapodást
felülvizsgálta, és azt változatlan formában és
tartalommal jóváhagyja.
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6.) Beszámoló a művelődésszervező munkájáról és az IKSZT tevékenységéről
Előterjesztés ld. 6. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy örömmel állapította meg a művelődésszervező jelentése
alapján, hogy valamennyi civil szervezet határidőre eleget tett a tavalyi évben az
önkormányzattól kapott támogatások elszámolásának. Megkérdezi képviselő-társait, hogy
van-e valakinek kérdése a beszámoló készítőihez. Kérdés híján felkéri Szilágyi Dánielt, az
IKSZT vezetőjét, hogy röviden ismertesse szóban is az írásban kiküldött beszámolóját.
Szilágyi Dániel elmondja, hogy az IKSZT-nek megvannak a törvény által előírt
kötelezettségei a vidékfejlesztési állami intézmények felé, illetve az önkormányzat is vállalta
annak idején, hogy megvalósít bizonyos programot és szolgáltatást. Ezeknek eddig próbáltak
megfelelni. Nem állítja, hogy mindig minden tökéletesen sikerült, de úgy érzi, hogy a 2014-es
már jobb év volt, mint 2013-as. A látogatottság is fokozatosan nő, és a helyi lakosságból is
egyre több réteg kezdi látogatni a közösségi házat. Segítséget nyújtanak különböző pályázatok
benyújtásában, ilyen például a nyugdíjasoknak az Erzsébet üdülési program. A civil
szervezeteknek is próbálnak helyt adni, mindenféle rendezvényeknek, illetve szeretnék
segíteni őket akár plakátozással, tájékoztatással, kommunikációval. Próbálják fejleszteni a
közösségi ház infrastruktúráját. Terveik között szerepel egy rendezvénysátor beszerzése, amit
akár a közösségi ház teraszára is fel lehet építeni, akár önállóan a településen
rendezvényekkor. A másik terv pedig egy kültéri kemence építése, hogy komolyabb
gasztronómiai és kulturális rendezvényeket meg tudjanak valósítani.
Kovács Gábor felkéri Kovács Ildikó művelődésszervezőt, hogy röviden ismertesse szóban is
az írásban kiküldött beszámolóját.
Kovács Ildikó elmondja, hogy a 2014-es évben GYES-ről érkezett vissza, előtte Nagy Andor
kollégája látta el a művelődésszervező feladatait. Szeptembertől dolgozik újra, attól kezdve
tud részletesebben beszámolni a saját munkájáról. Sikeresnek mondható, hogy a civil
szervezetekkel nagyon jó kapcsolat alakult ki az évek során. Bármilyen rendezvény, ünnepség
kapcsán lehet rájuk számítani. Beszámolójában kiemelte az október 23-i rendezvényt,
amelyen több civil szervezet is részt vett és műsorral készült. Öröm számukra, hogy úgy
látszik a visszajelzések alapján, hogy szükség van a családosoknak szóló rendezvényekre,
amelyek az elmúlt 2 évben elmaradtak. Újra tudnak indítani olyan foglalkozásokat, amelyek a
családosokat és kisgyermekeseket érintik. Tervben van, hogy az úgymond legnehezebben
elérhető korosztályt, a fiatal középkorúakat is próbálják megcélozni egy-egy rendezvénnyel.
Reméli, hogy ez is pozitívan fog hatni. Igyekezni fog ebben az évben is a rendezvényeket
sokszínűen összeállítani, hogy a lakosság minden korcsoportja megtalálja a számára érdekes
programot. Igyekezni fog a Lébény újságot is színes tartalommal megtölteni.
Kovács Gábor megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e valakinek kérdése. Kérdés híján
felkéri Sárvári Istvánt, a Humán Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság beszámolóval
kapcsolatos álláspontját.
Sárvári István elmondja, hogy a bizottság áttekintette az írásos anyagokat ülésén, illetve
szóban is meghallgatták a két beszámolót, és elfogadásra javasolják a képviselő-testületnek.
Kovács Gábor elmondja, hogy az idei városnappal a mai pénzügyi bizottsági ülésen is
foglalkoztak, és szeretné, ha elhangzana, hogy az a javaslat született, hogy a július 15-i
várossá nyilvánításhoz kötődően, az ahhoz legközelebb levő napon kerüljön megrendezésre
egy egynapos ünnepség.
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Javasolná továbbá, hogy hatalmazza meg őket a testület egy olyan szabályrendszer
kidolgozásával, miszerint a helyi lakosság családi rendezvényeinek biztosításához a
rendelkezésre álló és kiadható ingatlanjaikat kedvezményes áron adják oda. Véleménye
szerint nem azt az árat kellene alkalmazniuk például a művelődési klub esetében egy családi
rendezvényre, mint amit egy vásárt tartó vállalkozó fizet. Azt javasolja, hogy ezt a hivatal
munkatársai dolgozzák ki, és a következő testületi ülésen fogadják el.
A képviselők ezzel egyetértenek.
Kovács Gábor szavazást rendel meg. Kéri, hogy aki a beszámolókat elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2015. (I.29.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
művelődésszervező munkájáról és az IKSZT
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
7.) Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról.
Előterjesztés ld. 7. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatokat a képviselők megkapták
írásban, az elmúlt testületi ülés óta eltelt időszakból emelne ki néhány eseményt.
 Legutóbb december 18-án volt testületi ülés. Az ünnepek után elsőként a január 3-i
eseményt emelné ki. A megye valamennyi német önkormányzatának delegációja járt
Lébényben. Megtekintették a települést, és visszajelzésük alapján nagyon jól érezték
itt magukat, és messze hírét viszik a településnek. Egy nagyon szép rendezvény volt,
gratulál a szervezőnek.
 Január 8-án a LEADER Egyesületnél járt tájékoztató ülésen. Nagyon köztes helyzet
van ezzel a szervezettel, mert jelentős forrásmegvonás várható. Az biztos, hogy a
működési költsége drasztikusan le lesz csökkentve, a pályázható keret is lényegesen
kisebb lesz, mint az elmúlt időkben. Június 30-áig semmilyen kiírásra nem lehet
számítani, majd az év második felében jelennek meg a kiírások. Ezen a vonalon
aktivitásra inkább 2016-ban lehet majd számítani.
 Január 13-án Sárvári István igazgató úrral és Gyurós Péter kollégájával egy szakmai
látogatáson vettek részt Jánossomorján. Megismerték, hogy ők hogyan oldották meg a
tornaterem térelválasztó függöny kérdését.
 Január 15-én Kimlén volt a LEADER egységhez tartozó polgármesterek találkozója.
Az egység működését érintő kérdéseket kellett megtárgyalni, és abban egyeztetni.
 20-án megérkezett az első komposztáló edény szállítmány Mosonmagyaróvárról.
Azoknak a lébényi lakosoknak, akiknek nincs a hulladékelszállítással kapcsolatban
tartozásuk, ingyenesen biztosított lehetőség mindez, mely a hivatalban egy
formanyomtatvány kitöltésével ingyenesen igényelhető.
 22-én egy mosonmagyaróvári rendezvényen vett részt. 13 órakor volt a kórház új
sürgősségi osztályának és egyben a beszerzett CT állomásnak az ünnepélyes átadása.
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Így már Mosonmagyaróváron is hasonló módon lesznek a beérkező betegek ellátva,
azon a procedúrán fognak átesni, mint a győri kórházban.
 22-én egy kiterjesztett pénzügyi bizottsági ülés és egyben munkaértekezlet volt, majd
a mai napon 5 órakor egy újabb bizottsági ülés követte ezt.
8.) Egyéb döntést igénylő ügyek
Kovács Gábor elmondja, hogy képviselő-társainál van egy vázlat a közkifolyó kutak
leltáráról, állapotáról. Ezzel most nem kell érdemben foglalkozniuk, azért hozta be, mert jó,
ha a nézők is tudják, hogy 2015. december végéig van arra határidő, hogy valamennyi
közkifolyót a tulajdonosok, a települések mérősítsék. A Pannon Víz a területén ezeket a
feladatokat el fogja végezni, és az utolsó egyeztetés értelmében az órák és azok
felszerelésének munkadíját nem számlázza ki. Az önkormányzat költsége lesz a vízóraaknák
kialakítása. Jelenleg 38 darab közkifolyó van, ha nem maradt ki egy sem a leltárból. Ennek
egy jó része már nem működik, és van 4-5 darab, amely már mérővel működik. A testületnek
majd abban kell dönteni, hogy a fennmaradó 30 darab közül mennyit tart meg, de azzal, hogy
utána a mérő által mért mennyiséget köteles lesz fizetni. Eddig egyfajta átalányt fizettek, ami
nem feltétlen volt valós. Egyrészt van tehát egy gazdasági megfontolás, másrészt az
önkormányzati törvény kimondja, hogy egészséges ivóvíz minden állampolgárnak, így
minden lébényi lakosnak is jár. Vannak olyanok és lesznek is, akiknél kikapcsolják a vizet, az
ő részükre is biztosítani kell egészséges ivóvizet, amelynek ez lehet a megfelelő formája.
Szeretné kérni, hogy tegyenek majd közösen egy olyan konszenzusos javaslatot, hogy mennyi
kutat tartsanak meg.
A másik egyéb ügyekhez tartozó anyag szintén képviselő-társai előtt van. A Pere köz
közművesítése tárgyában érkezett egy megkeresés, hogy építési telkeket szeretne ott
kialakítani a megkereső. Ennek egy előzetes ajánlati anyaga van itt. Szükséges lesz
foglalkozniuk majd azzal, hogy milyen mélységben támogatják ezt, mivel tudják ezt segíteni.
Szeretné továbbá felhívni képviselő-társai figyelmét, hogy az önkormányzati törvény szerint
január 31-ig mindenki köteles friss vagyonnyilatkozatot tenni. Kérné, hogy a határidőt
mindenki tartsa be. Megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e valakinek észrevétele, kérdése,
bejelentése.
Wandraschek Ferenc Antal kérdezi a komposztálóval kapcsolatban, hogy van-e használati
ideje, vissza kell-e valamikor szolgáltatni.
Kovács Gábor elmondja, hogy nem tudnak ilyenről, véleménye szerint nem kell visszaadni,
hiszen ez műanyag, egy idő után elfárad.
Wandraschek Ferenc Antal elmondja, hogy a másik észrevétele a kábeltévében megjelenő
hirdetésekkel kapcsolatos lenne. Javasolja, hogy a közérdekű hirdetések az üzleti célú
hirdetésektől elkülönítve jelenjenek meg.
Kovács Gábor elmondja, hogy úgy tapasztalta, hogy ez eddig is így működött, de
előfordulhat, hogy belekerült közérdekű az üzleti célú hirdetés közé. Arra kérné a szerkesztőt,
hogy erre figyeljen.
Szeretne még két dolgot a kedves nézőknek bejelenteni. Február 3-án 15 órakor lesz egy új
kezdeményezés, szeretnének egy új, ingyenes szolgáltatást felajánlani a lakosságnak.
Személyesen eljönnek azok a tervezők, akik a hatályos lébényi rendezési tervet készítették, és
velük lehet egyeztetni építéssel, telekalakítással kapcsolatos szakmai kérdésekben. Ha van
erre érdeklődés, akkor szeretnék ezt rendszeressé tenni. A másik dolog pedig az, hogy
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alpolgármester úrral úgy döntöttek, hogy tesznek egy kísérletet egy személyes fogadóóra
működtetésére. Ennek az első időpontja február 5. 15 és 17 óra.
Megköszöni a képviselők aktív munkáját. Egyéb napirend és hozzászólás híján a nyilvános
ülést 19 óra 21 perckor bezárta.

K.m.f.
Kovács Gábor
polgármester

dr. Tóth Tünde
jegyző

Németh Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő

Wandraschek Ferenc Antal
jegyzőkönyv hitelesítő

11

