Jegyzőkönyv
Készült: Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én, a
városházán tartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Kovács Gábor polgármester
Kiszeli Lajos alpolgármester
Dr. Angyalics Attila képviselő
Sárvári István képviselő
Wandraschek Ferenc Antal képviselő
Hiányzik:
Bujtás László képviselő
Nátz Miklós képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz:
Dr. Tóth Tünde jegyző
Kovács Gábor köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, az ülést megnyitja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagjából 5 képviselő jelen van, tehát az ülés
határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Kiszeli Lajos és Sárvári István
képviselőket. Napirendi ponttal kapcsolatban módosítási javaslata nincs. 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 5 tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
80/2014. (VIII. 14.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. augusztus
14-i képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja
meg:
1.) A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása és a
szavazatszámláló bizottságok póttagjainak kiegészítése.
2.) A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló
önkormányzati rendelet megalkotása.
3.) Hozzájárulás a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosításához.
Jegyzőkönyv hitelesítők: Kiszeli Lajos és Sárvári István képviselők
1.) A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása és a szavazatszámláló
bizottságok póttagjainak kiegészítése.
Előterjesztés ld. 1. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Tóth Tünde jegyzőnek.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy biztos mindenki értesült róla, hogy kitűzték az
önkormányzati képviselőválasztás időpontját 2014. október 12-ére. Bizonyos határidőket a
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kitűzéstől kell számítani. Az egyik ilyen határidő augusztus 31-én jár le, eddig kell a Helyi
Választási Bizottság tagjait megválasztani. A Helyi Választási Bizottság a jelöltek
nyilvántartásba vételével, a szavazólapok kialakításával, a jelöltek sorrendjének sorsolásával,
a szavazatszámláló bizottsági határozatokkal szembeni kifogások elbírálásával kapcsolatos
feladatokat látja el. A tagok megbízatása mindig az őszi választásig tart, ellentétben a
szavazatszámláló bizottság tagjaival, akiket tavasszal kellett újraválasztani. Azért lenne
célszerű minél előbb megválasztani a tagokat, mert így el tudják kezdeni a közös munkát,
oktatást is kell majd tartani nekik. A megválasztás, hasonlóan a szavazatszámláló bizottsági
tagok választásához, úgy zajlik, hogy a tagok személyére a jegyző tesz javaslatot, és a döntés
joga pedig a képviselő-testületé. Erre a bizottságra is érvényes, hogy a jelöltek, jelölő
szervezetek delegálhatnak a munkájába egy-egy tagot. Három tagot és kettő póttagot kell
választani, most is elsősorban a korábban már hasonló munkát végzett személyekre tenne
javaslatot.
Wandraschek Ferenc Antal kérdezi, hogy ők egyszer már szerepeltek-e.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy a régiben, a 4 évvel ezelőtt megválasztott HVB-ban már a
legtöbbjük szerepelt. Tavasszal a szavazatszámláló bizottság tagjait választották meg, akik
benn ülnek a szavazatszámláló bizottságokba. A helyi választási bizottság tagjait pedig ősszel
kell megválasztani. Ugyanúgy esküt kell tenniük nekik is. Tehát két különböző bizottságról
van szó.
Dr. Angyalics Attila elmondja, hogy több tag közülük tavasszal is szerepelt.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy nem ők szerepeltek, és bemutatja a szavazatszámláló
bizottságok tagjainak listáját.
Wandraschek Ferenc Antal elmondja, hogy különösebb kifogása nincs.
Kovács Gábor kéri, hogy aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
81/2014. (VIII. 14.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ában kapott
felhatalmazás alapján a helyi választási iroda vezetőjének indítványára
Tóth László 9155 Lébény, Iskola köz 6.
Domsits Mihályné 9155 Lébény, Dózsa Gy. u. 42.
Kókai Eszter 9155 Lébény, Gábor Á. u. 54.
szám alatti lakost a helyi választási bizottság tagjává,
Pék Vilmosné 9155 Lébény, Fő út 33.
Gyurós Tamara 9155 Lébény, Gábor Á. u. 15/A.
szám alatti lakost a helyi választási bizottság póttagjává megválasztja.
Felelős: jegyző, mint HVI vezető
Határidő: helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
következő általános választására létrehozott HVB alakuló ülése.
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A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
82/2014. (VIII. 14.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. §-ában kapott
felhatalmazás alapján a helyi választási iroda vezetőjének indítványára
Tóth Anikó 9155 Lébény, Fő út 111.
Steiningerné Horváth Csilla Anna 9155 Lébény, Bem J. u. 4.
szám alatti lakost szavazatszámláló bizottságba bevonható póttaggá
választotta.
2.) A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati
rendelet megalkotása.
Előterjesztés ld. 2. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Tóth Tünde jegyzőnek.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy a kormányhivatal az új önkormányzati törvény
felhatalmazása alapján vizsgálja az önkormányzatok rendeletalkotási kötelezettségének
teljesítését. Lébényben volt korábban is rendelet ebben a tárgyban, de mivel új az
önkormányzati törvény, új a felhatalmazás is, aminek a régi rendelet nem felel meg. Egy
célvizsgálat keretében most ezt a témát vizsgálja a kormányhivatal. Maguk a szabályok az
előterjesztett rendeletben talán kicsit részletesebbek, de alapjaiban nem térnek el a korábbi
rendelet szabályaitól, igyekeztek azt figyelembe venni, arra építeni. Nagy változásra tehát
ilyen tekintetben nem kell számítani. Ami új ebben a rendeletben, az a közterület elnevezésre
vonatkozó szabályozás. A szervezeti és működési szabályzatban szerepel, hogy a döntés joga
a képviselő-testületé, és lakossági fórumot kell tartani ilyen esetben.
Wandraschek Ferenc Antal felveti, hogy a név nélküli utcát nevezzék el Gulyás Lajosról.
Dr. Tóth Tünde javasolja, hogy most alkossák meg ezt a rendeletet, és annak rendelkezései
alapján legyen majd egy ilyen kezdeményezés.
Kovács Gábor elmondja, hogy úgy gondolja, hogy nincs szégyenkeznivalójuk, mert 98%-ban
kint vannak a házszámok, az utcatáblák is elég jól megvannak. Megkérdezi képviselő-társait,
hogy van-e valakinek kérdése. Kérdés híján javasolja, hogy fogadják el a rendeletet. Kéri,
hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet, ezzel
megalkotta Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (VIII.18.)
önkormányzati rendeletét a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól.
3.) Hozzájárulás a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosításához.
Előterjesztés ld. 3. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Tóth Tünde jegyzőnek.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy májusban döntött arról a képviselő-testület, hogy vissza
szeretne térni a Térségi Társulás által szervezett gyermekek átmeneti otthona szolgáltatáshoz.
Ehhez azonban nem elég, hogy egy szándéknyilatkozatban jelzi ezt a képviselő-testület a
társulás felé, hanem minden egyes tagtelepülésnek is meg kell ezt tárgyalni és el kell fogadni
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a csatlakozási szándékot. Mecsér község Lébényhez hasonlóan vissza szeretne térni ehhez a
szolgáltatáshoz. A társulási megállapodás ilyen irányú módosításáról kellene tehát dönteni.
Kovács Gábor elmondja, hogy ha jól érti, akkor ezt ők indítványozták, de nekik is ugyanúgy
el kell fogadniuk.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy igen.
Kovács Gábor megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e valakinek kérdése. Kérdés híján
javasolja, hogy fogadják el az előterjesztést. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással
jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
83/2014. (VIII. 14.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodása Lébény
város és Mecsér község a Gyermekek Átmeneti Otthona
szolgáltatáshoz való csatlakozással módosuljon.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. augusztus 31.
Wandraschek Ferenc Antal elmondja, hogy szeretne három kérdést feltenni. Az egyik, hogy
a kamerarendszer kiépítése hogy áll.
Kovács Gábor elmondja, hogy hétfőn érkeztek meg az Eontól az oszlophasználati
engedélyek. A kivitelező ígérete szerint a jövő héten elkezdik az oszlopszintű szereléseket a
bejövő utak mentén.
Wandraschek Ferenc Antal elmondja, hogy nem mindegy, hogy hol.
Kovács Gábor elmondja, hogy azt nem tudják meghatározni, hogy melyik oszlopra kerüljön,
hanem azt tudják mondani, hogy ezt az irányt kell szűrni.
Wandraschek Ferenc Antal elmondja, hogy a másik kérdése a Vízmű ügyelettel
kapcsolatos. Lakossági észrevétel volt, hogy például csőtörés esetén hétvégén a Vízműnél
nem találnak senkit, csak Győrben.
Kovács Gábor elmondja, hogy a számlán is rajta van a hibabejelentő száma.
Wandraschek Ferenc Antal javasolja, hogy tegyék közzé.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy fent van a honlapon is, de meg fogja nézni.
Kovács Gábor elmondja, hogy régebben volt olyan, hogy az újságban közzétettek közérdekű
információkat. A vészhívószámokat érdemes lenne kigyűjteni.
Wandraschek Ferenc Antal harmadik kérdése az lenne, hogy a meghívókat ki indítja útjára.
Kovács Gábor elmondja, hogy a művelődésszervező.
Wandraschek Ferenc Antal elmondja, hogy ő most már második vagy harmadik
alkalommal nem kapott meghívót.
Kovács Gábor úgy tudja, hogy aki nem kapott, azoknak pótolják.
Wandraschek Ferenc Antal elmondja, hogy az a minimum, hogy pótolják, de felháborító,
hogy a hat képviselő nevét nem képesek megjegyezni.
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Dr. Angyalics Attila kérdezi, hogy a szombat 10 órai időpontot ki választotta.
Kovács Gábor elmondja, hogy az egyházak miatt is van ez az időpont, hogy szinkronizálva
legyen a misékkel.
Wandraschek Ferenc Antal kérdezi, hogy a Poppr síremlék elbontására ki adott megbízást.
Kovács Gábor elmondja, hogy mivel az egyház tulajdonában van a temető területe, ezt az
egyháznak kell lerendeznie. Tehát a továbbiakban az egyházközség intézi ezt a dolgot. A sír
megbontása elengedhetetlen volt ahhoz, hogy tudják, mennyibe fog kerülni a felújítás.
Egyébként azt az óriási oszlopot semmi nem tartotta, életveszélyes volt. Az egyház részére
beérkezett árajánlat szerint a felújítás 890 ezer Ft. A képviselői keretből az első félévben 135
ezer Ft került elkülönítésre erre a célra, a második féléves felosztása után fennmaradó
összeget az önkormányzat extra támogatásként biztosítaná az egyháznak. Felhatalmazást
szeretne kérni a képviselő-testülettől ennek az összegnek az átcsoportosítására. Kéri, hogy aki
ezt elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
84/2014. (VIII. 14.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
a Lébényi Római Katolikus Egyházközség részére az Önkormányzat
890.000,- Ft (azaz: nyolcszázkilencvenezer forint) cél jellegű
előirányzatot biztosít a lébényi Tolentinói Szent Miklós Római
Katolikus temetőben található Poppr család kriptájának felújítására.
A támogatás forrása a 2014. évi képviselői keret. Amennyiben a
felosztott képviselői keret nem elegendő a beavatkozás költségeire,
úgy a fennmaradó részt az Önkormányzat a 2014. évi többletbevételei
terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az
önkormányzat nevében megkösse, és a támogatási szerződésben
foglaltak szerint a támogatás összegének átutalásáról gondoskodjon.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. augusztus 31.
Kovács Gábor megköszöni a képviselők aktív munkáját. Egyéb napirend és hozzászólás
híján az ülést 17 óra 15 perckor bezárta.
K.m.f.
Kovács Gábor
polgármester

dr. Tóth Tünde
jegyző

Kiszeli Lajos
jegyzőkönyv hitelesítő

Sárvári István
jegyzőkönyv hitelesítő
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