Jegyzőkönyv
Készült: Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-én, a
városházán tartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Kovács Gábor polgármester
Kiszeli Lajos alpolgármester
Dr. Angyalics Attila képviselő
Bujtás László képviselő
Nátz Miklós képviselő
Sárvári István képviselő
Wandraschek Ferenc Antal képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz:
Dr. Tóth Tünde jegyző
Meghívottak:
Hackné Prémus Irén pénzügyi főelőadó
Kovács Gábor köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, az ülést megnyitja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagjából 7 képviselő jelen van, tehát az ülés
határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Bujtás László és dr. Angyalics Attila
képviselőket. Megjegyzi, hogy a nyílt ülést követően az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja
értelmében a képviselő-testületnek zárt ülést is szükséges tartania a vagyonnal való
rendelkezés okán. 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 7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
85/2014. (IX. 11.) határozata
I. Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014.
szeptember 11-i képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint
állapítja meg:
1.) A 2014. évi költségvetési rendelet I. félévi módosítása.
2.) A Lébényi Óvodafenntartó Társulás 2014. évi költségvetése I.
félévi módosításának véleményezése.
3.) Döntés a Lébény Város Önkormányzata KEOP-2014-4.10.0/F
kódjelű ,,Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával a konvergencia
régióban” című pályázathoz szükséges építési-kivitelezési munkák
elvégzése tárgyban megindított feltételes közbeszerzési eljárásban.
4.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendelet módosítása.
5.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2015. évi
pályázati fordulójához.
6.) A Lébény SE működésének ügye.
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7.) Dr. Porpáczy Krisztina feladat-ellátási szerződésének felmondása.
8.) Helyiség rendelkezésre bocsátása egészségügyi tevékenység
céljára.
9.) A Helyi Választási Iroda tájékoztatója a választással kapcsolatos
általános tudnivalókról.
10.) Egyéb ügyek:
a) Nyilatkozat elfogadása a Mosonmagyaróvár Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C132013-0022 jelű, ,,A mosonmagyaróvári nagytérség települései
hulladék közszolgáltatásának fejlesztése” címe pályázathoz.
b) Képviselői keret 2014. II. félévi felosztása.
c) Képviselői laptopok tulajdonba adása.
d) Annus Péter rendezési tervmódosítási kérelme
11.) Zárt ülés
II. 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 ügy az
önkormányzat vagyonával való rendelkezést érint, és a nyilvános
tárgyalás az érintett üzleti érdekét sértené.
Jegyzőkönyv hitelesítők: Bujtás László és dr. Angyalics Attila képviselők
1.) A 2014. évi költségvetési rendelet I. félévi módosítása.
Előterjesztés ld. 1. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy szeptemberben nem a hó végén szokták tartani a testületi
ülést, hanem szeptember első felében, és ilyenkor mindig ez a napirendi pont kerül elő. Ennek
az az oka, hogy az egyik legfontosabb jelentése minden önkormányzatnak az első félévi
költségvetési helyzetről szóló jelentés, nem csak a képviselő-testület, hanem az Államkincstár
felé is. Ezt kolléganői határidőre elkészítették, viszont ennek az a hivatalos menete, hogy az
első szeptemberi ülés alkalmával a testület is ezt megismerheti, megtárgyalhatja, és ha nem
talál érdemi kifogást, akkor el kell fogadnia, és így válik kerekké az első félév lezárása. Úgy
gondolja, hogy általános tájékoztatásként a televíziónézőknek elégséges, ha az összegzést
felolvassa. Eszerint az önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott, finanszírozási és
likviditási problémák nem akadályozzák a gazdálkodást, és az előirányzott
kiadásnövekedésekre a többletbevételek előirányzata maradéktalanul fedezetet nyújtott. A
pénzügyi és gazdasági bizottság is tárgyalta ezt a napirendi pontot, megkéri Wandraschek
Ferenc Antalt, a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.
Wandraschek Ferenc Antal elmondja, hogy a bizottság ezt a napirendi pontot is
megtárgyalta, a szöveges részt minden képviselő-társa megkapta, áttanulmányozta. A
bizottsági ülésen a számszaki kérdéseket tisztázták, és ennek alapján elfogadásra javasolják a
testületnek. Szeretné megköszönni a bizottság munkáját segítő pénzügyi osztálynak, Hackné
Prémus Irénnek és a többi kolléganőnek az elmúlt négy éves munkáját.
Kovács Gábor megkérdezi az anyag készítőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.
Hackné Prémus Irén köszöni szépen, nem.
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Kovács Gábor megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e valakinek kérdése. Kérdés híján
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
10/2014. (IX.15.) önkormányzati rendeletét Lébény Város Önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról.
2.) A Lébényi Óvodafenntartó Társulás 2014. évi költségvetése I. félévi módosításának
véleményezése.
Előterjesztés ld. 2. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a társulás esetében is ugyanaz a történet, mint az
önkormányzatnál. Azért szerepel az, hogy véleményezés, mert a három érintett település,
tehát Bezi, Mecsér és Lébény polgármestereiből áll a társulás tanácsa, és minden település
képviselő-testülete elfogadásra javasolhatja vagy megtagadhatja az elfogadását. A pénzügyi
és gazdasági bizottság ezt is tárgyalta, megkéri Wandraschek Ferenc Antalt, a bizottság
elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.
Wandraschek Ferenc Antal elmondja, hogy a teljes írásos anyag képviselő-társaihoz került,
áttanulmányozták, és a bizottsági ülés során megtárgyalták azt is, hogy a többi társtelepülés
testülete szintén elfogadta, és a bizottság is elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Kovács Gábor megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e valakinek kérdése. Kérdés híján
szavazást rendel el. 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
86/2014. (IX. 11.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Óvodafenntartó Társulás 2014. évi előirányzat
elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak.

a Lébényi
módosítását

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. szeptember 15.
3.) Döntés a Lébény Város Önkormányzata KEOP-2014-4.10.0/F kódjelű
,,Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás
hasznosításával a konvergencia régióban” című pályázathoz szükséges építésikivitelezési munkák elvégzése tárgyban megindított feltételes közbeszerzési eljárásban.
Előterjesztés ld. 3. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy mivel a keddi döntőbizottsági megbeszélésen a kistérségi
ülésen való részvétele miatt nem tudott jelen lenni, megkéri dr. Tóth Tünde jegyzőt, hogy
ismertesse az egész ügyet, hogy miért került erre sor, és hogy a bizottság milyen álláspontra
helyezkedett.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy a júniusi ülésen döntött a képviselő-testület arról, hogy ezt a
bizonyos KEOP pályázatot beadja. Ezen pályázat keretein belül a volt gimnázium épületének,
illetve a tornacsarnok energetikai korszerűsítése történne meg. A pályázat benyújtásához
szükség volt egy úgynevezett feltételes közbeszerzési eljárás megindítására, amely eljárást az
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ezzel megbízott cég meg is indította. Ennek zajlott egy előzetes döntés-előkészítési ülése
szeptember 9-én, amelyre minden képviselőt meghívtak, hogy a beérkezett ajánlatokat
megismerhessék. Ezen a megbeszélésen az eljárásban részt vevő közbeszerzési szakértők is
jelen voltak. Tájékoztatást kaptak arról, hogy egy érvényes ajánlat érkezett a felhívásukra, a
FEHÉRÉP Kft. és a DNA DEVELPOMENT Kft. közös ajánlata. Ők egyébként egy ilyen
irányú beruházásokkal foglalkozó cégcsoport, tehát nagy szakmai tapasztalattal rendelkeznek.
Az előzetes döntés-előkészítési bizottsági ülésen az a javaslat született, hogy a képviselőtestület hagyja jóvá a közbeszerzési eljárás eredményét, és hozzon egy olyan tartalmú
határozatot, hogy ezt a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az eljárás
nyertesének az említett cégeket hirdeti ki. Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ezt hagyja
jóvá.
Kovács Gábor megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása.
Nátz Miklós elmondja, hogy először, mikor ez a tudomásukra jutott, kérdezte, hogy van-e
arra mód, hogy helyi vagy környékbeli vállalkozókkal lehessen majd megcsinálni, és akkor a
szóbeli tájékoztatás az volt, hogy igen. Most előszerződés van egy székesfehérvári céggel,
tehát ha indulnak, csak velük lehet indulni. Nem ismeri őket, de nem helyiek és nem
környékbeliek. Helyben van szigeteléssel foglalkozó cég, amely biztos, hogy megcsinálta
volna, és nem is tartja kizártnak, hogy majd alvállalkozóként meg fogja csinálni. Vízvezetékszereléssel és fűtéskorszerűsítéssel foglalkozó cégek is vannak a környéken. Csak azért lett
volna szerencsésebb, ha a későbbiekben probléma merülne fel, akkor elérhetőbb lenne. Ami
még nagyon aggályos, hogy lemaradt a tornaterem mennyezetének a szigetelése. Nem is érti,
hogy az energetikusokkal miért nem volt módjuk beszélni. Csak azért lehet támogatni ezt,
mert az önkormányzatnak nem kerül pénzébe, elméletileg 100 %-ban támogatott. Korábban
ezek a pályázatok 80 %-ban voltak támogatottak, van-e arra garancia, hogy tényleg 100 %ban támogatott. Az a véleménye, hogy a hulladékkezelés nagyon feláras, előfordulhat, hogy
elírták, mert 600 ezer forint szerepel a hulladékkezelésre. Beszélt ilyen kivitelezéssel
foglalkozó cégekkel, és ez maximum 100-120 ezer forintos tétel lehet.
Kovács Gábor elmondja, hogy ezeket a pályázatokat a kormány saját berkein belül kialakított
szakmai szervezet írja ki, ő tölti fel tartalommal, tehát ha a garancia kérdése felmerül, akkor
ilyen irányú kérdést kell feltenni, mert ők nem tudnak garanciát adni. Ha meglesz a
támogatási szerződés, akkor abban leírnak valamit, és azzal kell szembesülniük, hogy abban
mi van leírva, hogy azt vállalják-e. A kiírás szövege szerint egyértelműen 100 %-ban
finanszírozott. Ez a kérdésfelvetés kezelhetetlen a kiírókkal szemben. Kétszer már biztos
beszéltek róla és említette akkor is, hogy bizonyos energetikai számítások és kimutatások
szerint megfelelőséget kellett garantálni, tehát megvolt, hogy a pályázatnak milyen indikátorai
vannak, és úgy állították össze, hogy a lehető legjobban megfeleljen ennek a beadott anyag és
a lehető legmagasabb összeget tudják bepályázni. A kettőt kellett összehozni. Ő nem egy
mérnökember, nem fog ebben okoskodni, neki azt mondták, hogy így tudták a legjobban
összeállítani és a legtöbbet kihozni belőle. Az iskola felújításához tudja hasonlítani, akkor ők
nem akartak liftet, de ha nem csináltatnak liftet, nem írják alá a támogatási szerződést. A
pályázat kivitelezőit utófinanszírozással fizeti ki az állam, ez jelen ismeretek szerint papíron
90 napos számlabefogadásokat jelent, de általában fél évig, 9 hónapig húzódik. Az
önkormányzatnak is óriási kockázat lett volna, hogy ha egy helyi vízvezeték szerelőnek egy
20 milliós számláját kellene kezelni, és azt mondják neki, hogy bocsánat, nem tudják
kifizetni, mert nem is megy rajtuk keresztül, várjon még fél évet vagy többet. Olyan építési
nagyvállalkozókat célszerű ilyen esetben megkeresni, akik vagy bank, vagy saját tőke
bevonásával át tudják hidalni ezt a hosszú időszakot. Annyit tud tenni, és ezt nyilván most is
meg fogja tenni, hogy ha megnyerik a pályázatot, akkor nyomatékosan kérni fogja, hogy
minél több helyi vállalkozót használjanak alvállalkozóként.
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Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy a pályázat 100 %-ban támogatottnak van kiírva. A hulladék
témában ő sem szakértő, de utánakérdeznek, utánanéznek, hogy mi az oka, hogy ennyi a
költsége.
Sárvári István elmondja, hogy az itt töltött 8 évének legkellemesebb és legkellemetlenebb
perceit a pályázatok okozták. Nem számolta össze, hogy mennyi, amennyiben részt vett, de a
nyertes pályázatok legalább a felére azt kellett volna mondania, hogy az ő elképzeléseivel,
lelkiismeretével, erkölcsi elveivel összevetve egy olyan kiírás, ami pazarló, inkorrekt és nem
indulnak rajta. Mégis megtették és nyertek. Ha három dolgot megjelölhetett volna, hogy miért
szeretne ezen a pályázaton indulni, akkor az a három dolog a következő lett volna: a
tornaterem mennyezete, a gimnázium tetőablakai, és a nagyiskola homlokzata. A háromból
egy sincs benne az anyagban. Sajnálja, de ez van, és ha ami bekerült, azt sikerül nulla forint
önkormányzati hozzájárulással megvalósítani, akkor nagyon fognak neki örülni.
Kovács Gábor egyéb kérdés, hozzászólás híján szavazást rendel el. 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
87/2014. (IX.11.) határozata:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a közbeszerzési
eljárás tekintetében döntéshozatalra jogosult szervezet, a Bírálóbizottság
által előterjesztett döntési javaslattal egyezően meghozza az alábbi eljárást
lezáró döntést a „Lébény Város Önkormányzata KEOP-2014-4.10.0/F
kódjelű „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése
megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia
régióban” című pályázati konstrukcióra vonatkozóan benyújtott pályázata
keretében építési-kivitelezési munkák elvégzése” tárgyú közbeszerzési
eljárás során.
A Képviselő-testület határozatával megállapítja, hogy a közbeszerzési
eljárás eredményes, és az eljárás nyertesének az alábbi közös ajánlattevőket
hirdeti ki.
FEHÉRÉP Kft. és a DNA DEVELPOMENT Kft. közös ajánlattevők:
Ajánlattevő1 neve (vezető tag):

FEHÉRÉP Kft.

Székhelye:

8000 Székesfehérvár, Sziget u. 13.

Ajánlattevő2 neve:

DNA DEVELPOMENT Kft.

Székhelye:

8000 Székesfehérvár, Poprádi u. 44/A.

Nettó ajánlati ár (HUF):

51.154.779,- HUF

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása.
Előterjesztés ld. 4. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Tóth Tünde jegyzőnek.
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Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy a legutóbbi rendes ülésen módosította a testület a szervezeti
és működési szabályzatát, mégpedig olyan tekintetben, hogy egy 5. számú mellékletet iktatott
be, ugyanis az államháztartási szakfeladat kódok megszűntek, és úgynevezett kormányzati
funkciókódokat kellett feltüntetni az alapító okirat mellékletében. Az önkormányzat
tevékenységei nem változnak ennek következtében, csak más az elnevezésük, más néven
tartja ezeket nyilván a törzskönyvi nyilvántartást vezető Államkincstár. A legutóbb módosított
SzMSz-t megküldték az Államkincstár részére, aki arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy
van egy bizonyos útmutatás, ami alapján egyes funkciókódok nem szerepeltethetők ebben az
okiratban. Ezek olyan funkciók, amelyeket bár használnak, de technikai jellegűek, így nem
kell őket feltüntetni. Ezeket a funkciókat kivették az 5. számú mellékletből, és így javasolják
azt újra elfogadásra a képviselő-testületnek.
Kovács Gábor elmondja, hogy ez egy technikai jellegű, de mivel rendeletet érint, rendelet
szintű módosítás. Megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e valakinek kérdése. Kérdés híján
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
11/2014. (IX.15.) önkormányzati rendeletét Lébény Város Önkormányzatának Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (VII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.
5.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójához.
Előterjesztés ld. 5. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Tóth Tünde jegyzőnek.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy a képviselő-testület évek óta folyamatosan részt vesz a
Bursa Hungarica ösztöndíjprogramban, amelynek célja, hogy hátrányos helyzetű
felsőoktatásban tanuló hallgatókat támogasson. Maga a támogatás, amit a tanuló megkap,
három részből tevődik össze. Egyik az önkormányzati támogatás, másik a megyei
önkormányzati támogatás, amely adható, és a harmadik szintén szükségszerű eleme az
intézményi támogatás, amit a felsőoktatási intézmény ad. A helyi szociális rendelet is
rendelkezik erről, abban van meghatározva a jövedelemhatár, ami ezen ellátás feltétele, és az,
hogy egységesen 3 ezer forint/fő/hó összegben nyújtja a támogatást a képviselő-testület. A
kiírás szerint minden évben dönteni kell arról, hogy az adott pályázati fordulóhoz csatlakozik
az önkormányzat. A csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje október 1. Kéri a képviselőtestületet, hogy bízza meg a polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot aláírhassa, és az
megküldésre kerülhessen.
Kovács Gábor megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e valakinek kérdése. Kérdés híján
szavazást rendel el. 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
88/2014. (IX.11.) határozata:
Lébény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015-ben is
csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez.
Megbízza a polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot aláírja, és
azt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére megküldje.
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Határidő: 2014. október 1.
Felelős: Kovács Gábor polgármester
6.) A Lébény SE működésének ügye.
Előterjesztés ld. 6. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy tavasz óta több alkalommal foglalkoztak már a sportegyesület
működésével. Nyilván nem egyszerű egy ekkora szervezetet és a hozzá tartozó programokat,
helyszíneket működtetni, és azt is tudni kell a sportegyesületről, hogy a város legmagasabb
költségvetésű civil szervezete. Régi szándékuk, legalábbis a hivatal, főleg a pénzügyi
kollégák részéről, hogy az egyre szigorúbb államkincstári elvárásoknak minél inkább
maradéktalanul megfeleljenek. Mivel ez a költségcsoport az önként felvállalt csoportba
tartozik, ez mindenképpen csak úgy működhet, hogy ha van erre rá való és a testület erre
vonatkozó döntést hoz. Egy bonyolult, szerteágazó probléma az, hogy nem csak vizet, villanyt
és egyéb költségeket kell egy ilyen egyesületnél fizetni, hanem utazási költségek és egyéb
olyan költségek is vannak, amelyeket ők nem is látnak át, mégis több százezres, akár milliós
nagyságú éves szinten. Nagyon nehéz helyzetbe került az egyesület az év derekára, mivel a
likviditása majdnem teljesen megszűnt. Akkor a testület egy mentőövet dobott az
egyesületnek, és gyorsan egyenesbe tudott jönni. Ez arra volt jó, hogy fenn tudjon maradni,
viszont a továbblépéshez további segítségre van szükség. Az anyaggal kiküldésre került az
elnök úr beszámolója is. Az előterjesztés arról szól, hogy több éve megoldatlan a zöldterület,
illetve az öltöző ellátása olyan értelemben, hogy nem volt mögötte munkaszerződés, hanem
más módon rendezték ezt a segítőkkel. Egy-másfél éve az elnök úrnak a közvetlen
hozzátartozói végzik el ezt a feladatot. Azt gondolja, hogy ez semmiképpen sem várható el
így tartósan tőlük, és az előterjesztés javaslatot tesz arra, hogy az önkormányzat technikai
csapatához soroltan egy dolgozó napi 8 órás felvételre kerüljön, akinek a feladata
egyértelműen a sport háttér biztosítása lenne, beleértve az öltöző, a pályák ápolását. A
pénzügyi és gazdasági bizottság tárgyalta ezt, megkéri Wandraschek Ferenc Antalt, a
bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.
Wandraschek Ferenc Antal elmondja, hogy a bizottság részletesen tárgyalta nem először ezt
a kérdést, mindegyik bizottsági tag és a jelenlévő képviselők is elmondhatták a véleményüket,
és arra az elhatározásra jutottak, hogy a bizottság azt javasolja a testületnek, hogy a
következő, új testület döntsön ezzel kapcsolatban.
Kovács Gábor megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása,
észrevétele.
Dr. Angyalics Attila elmondja, hogy a támogatását mindenképp megadná az ügyhöz
elsősorban azért, mert az öltöző, a pálya az önkormányzat tulajdonát képezi, a helyzet
valamelyest rendezetlen volt, és nem kívánhatják senkitől, hogy hétköznapjait, ünnepeit ott
töltse anélkül, hogy valaki azt mondja neki, hogy köszönöm. Szintén felülvizsgálatra javasolja
a Pálya büfének a szerződését, ami év végén lejár.
Kovács Gábor elmondja, hogy ez egyszerűen muszáj lesz, mert lejár a szerződés.
Sárvári István elmondja, hogy a bizottság egyhangúan úgy döntött, hogy ebben a kérdésben
az új testület foglaljon állást. Elfogadja, legyen úgy, annyi kiegészítést tenne hozzá, hogy
nagyon jó lenne, ha lehetőség lenne ennek a munkakörnek az összekapcsolására a
tornacsarnokbéli feladatok ellátásával.
Nátz Miklós elmondja, hogy neki is az a véleménye, hogy az önkormányzat majdnem erőn
felül támogatja a sportot. Ő, mint sportvezető, ennek nagyon örül, de hallja a negatív
véleményeket is azoktól, akik nem a sportegyesület tagjai vagy szimpatizánsai, és egy kicsit
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elbillenik a mérleg, hogy mely szervezetek mekkora támogatást kaptak éves szinten. Ha
mindent beleszámol és mindent összead, eléri a támogatás a 10 millió forintot éves szinten.
Ezúton is, mint sportegyesületi elnökségi tag köszöni a támogatást, és azon a véleményen van,
hogy ne legyen ebből közfelháborodás, hagyjanak még jövőre is adnivalót.
Kovács Gábor elmondja, hogy az nem lesz célravezető, hogy ha úgy veszik, hogy más helyi
civil szervezetnek mennyi forrást juttat az önkormányzat, mert óriási a költségszint
különbség. Azt látja, hogy a következő testületnek majd egy olyan kérdés fog felvetődni, és ez
elkerülhetetlen, hogy óhajtja-e, hogy legyen Lébényben megyei I. osztályú foci vagy nem.
Egyéb hozzászólás híján szavazást rendel el. Kéri, hogy aki az előterjesztést elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 2 igen és 3 nem szavazattal, valamint 2
tartózkodás mellett a határozati javaslatot elutasította.
7.) Dr. Porpáczy Krisztina feladat-ellátási szerződésének felmondása.
Előterjesztés ld. 7. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy az egészségügyi ellátások közül a háziorvosi ellátás
biztosítása a tipikus önkormányzati alapfeladatok egyike. Szeptember 1. hatállyal Porpáczy
doktornő írásban is megerősítve felmondott. Ez azt jelenti, hogy az ide vonatkozó törvényi
szabályok szerint ettől a naptól számítva fél éven át a doktornőnek a kötelezettsége az
önkormányzattal fennálló szerződéses kapcsolata miatt, hogy a háziorvosi ellátásról
gondoskodjon. Február 28-ig tart ez a moratórium, és ha ő eddig az időpontig el tudja adni a
praxisát, akkor a praxis díja őt illeti, és egyik napról a másikra új orvos jelenik meg, ha a
testület is elfogadja. Ha nem tudja eladni február 28-ig, akkor van egy újabb fél éves
moratórium, amikor az önkormányzatra visszaszáll a háziorvosi ellátás biztosításának
kötelezettsége. Ha ez alatt az újabb fél év alatt jelentkezik vevő és fizet a praxisért, a praxis
díja a doktornőt illeti. Ha ez letelik augusztus 31-én, onnantól minden jog és kötelezettség az
önkormányzatra száll. Szeptember 1-től az önkormányzat értékesítheti ezt a körzetet. Azért
hozták ezt a testület elé, hogy megismerhessék a metodikáját az elkövetkező egy évnek, és
egy határozatot kell a tudomásulvételről küldeni a doktornőnek is az ő további munkaügyének
az intézése miatt.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy nagyon jól elmondta polgármester úr az előttük álló időszak
lényegét. Nagyon bízik benne, hogy mind a doktornő, mind az önkormányzat azon lesz, hogy
mielőbb megoldást találjanak erre a problémára.
Kovács Gábor megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e valakinek kérdése.
Nátz Miklós elmondja, hogy a legjobban azzal tudják ezt segíteni, ha nem gördítenek
akadályt és hagyják, hogy keressen.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy nem tudnak semmit tenni, azért hozták ezt a témát a testület
elé, mert a doktornő kifejezetten kérte, hogy hozzanak a tudomásulvételről egy határozatot.
Wandraschek Ferenc Antal kérdezi, hogy a doktornő által felajánlott eszközökről mikor és
hogyan fognak dönteni, ki fog dönteni.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy amíg ilyen bizonytalan a jövő, tehát lehet, hogy jövő
hónapban valaki megveszi a praxist, addig az önkormányzatnak felesleges megvennie a
doktornő eszközeit, mert nem az önkormányzat fogja ellátni a feladatot. Akkor lesz erre
szükség, ha március 1-től az önkormányzatnak kell ellátnia a feladatot. Erre a következő
testületnek az év végén vissza kell térnie, ha addig nem lesz vevő a praxisra.
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Kovács Gábor egyéb kérdés, hozzászólás híján javasolja, hogy a tudomásulvételt szavazással
erősítsék meg. 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
89/2014. (IX.11.) határozata:
I. Lébény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul
veszi, hogy dr. Porpáczy Krisztina házorvos a közötte és az
Önkormányzat között fennálló feladat-ellátási szerződést 2014.
szeptember 1. napjától, hat hónapos felmondási idővel felmondja.
Tudomásul veszi továbbá azt is, hogy a praxis elidegenítésének joga
2015. augusztus 31. napjáig dr. Porpáczy Krisztina háziorvost illeti.
II. Kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy amennyiben a lébényi I.
számú háziorvosi praxis 2015. március 1-vel nem kerül betöltésre, úgy
az Önkormányzat átveszi azt.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az étvételhez
szükséges intézkedések megtételéről határidőben gondoskodjon.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2014. december 31.
8.) Helyiség rendelkezésre bocsátása egészségügyi tevékenység céljára.
Előterjesztés ld. 8. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy ez a napirendi pont is az egészségügyi ellátást érinti. Orbánné
Kiss Zsuzsa nevű lébényi polgár több mint egy éve kisegítő egészségügyi szolgáltatást végez
a rendelő területén. Mivel ezt egy jelképes összegért látja el a lakosság részére, annak idején
az volt a testület hozzájárulása ehhez, hogy bérleti díj fizetése nélkül végezheti a rendelőben
ezt a tevékenységet. Megkereste az önkormányzatot és levelének lényege az, hogy szeretné
ezt a fajta hozzáállást továbbra is kérni tőlük. Ezt a napirendet a pénzügyi és gazdasági
bizottság is tárgyalta, megkéri Wandraschek Ferenc Antalt, a bizottság elnökét, hogy
ismertesse a bizottság álláspontját.
Wandraschek Ferenc Antal elmondja, hogy a bizottság döntése az volt, hogy ebben az
évben maradjon úgy, ahogy eddig is volt, és szintén majd az új képviselő-testület döntsön
arról, hogy a későbbiekben ez hogyan alakuljon.
Kovács Gábor elmondja, hogy ezt a fajta kedvezményt akkor december 31-ig biztosítja ez a
testület jelen döntésével, és majd az új testületnek kell ezzel a kérdéssel ismételten
foglalkozni. Kérdés, hozzászólás híján szavazást rendel el. Kéri, hogy aki az így módosított
előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
90/2014. (IX.11.) határozata:
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Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. június 3.
napján Orbánné Kiss Zsuzsannával (9155 Lébény, Kormos István u.
4., nyilvántartási szám. 32918684, adószám: 66234449128)
egészségügyi tevékenység céljára helyiség biztosításáról kötött
megállapodást, a helyi lakosság plusz egészségügyi szolgáltatáshoz
való kedvezményes jutásának támogatása céljából, úgy kívánja
módosítani, hogy a helyiség használatát az Önkormányzat 2014.
december 31. napjáig ingyenesen biztosítja. A bérleti díj
felülvizsgálatára a 2015. évi költségvetés tárgyalásakor kerül sor.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az erről szóló megállapodást az
Önkormányzat nevében aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. szeptember 15.
Dr. Angyalics Attila képviselő a testületi ülésről távozott.
9.) A Helyi Választási Iroda tájékoztatója a választással kapcsolatos általános
tudnivalókról.
Kovács Gábor átadja a szót dr. Tóth Tünde jegyzőnek.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy úgy gondolta, hogy hasznos lenne a ciklus utolsó testületi
ülésén, ha arról is elhangzana egy tájékoztató, hogy a választópolgároknak milyen
tudnivalójuk van a közelgő október 12-i választásokat illetően. Ezen a napon kerül sor a helyi
önkormányzati képviselők és a polgármesterek választására, valamint ugyanezen a napon
települési nemzetiségi választásokat is tartanak, ami a német nemzetiség tekintetében Lébényt
is érinti. Fontos változás mindkét választást illetően, hogy az így megválasztott polgármester,
illetve képviselők megbízatása a korábbi négy év helyett öt évre szól. A választójog
Magyarország Alaptörvénye alapján minden Magyarország területén lakóhellyel rendelkező
nagykorú magyar és európai uniós állampolgárt megillet, és ezt a jogát lakcímén, vagy a
lakóhelye mellett bejelentett tartózkodási helyén gyakorolhatja. Ahhoz, hogy valaki
tartózkodási helyén szavazhasson, úgynevezett átjelentkezési kérelmet kell benyújtania.
Viszont ezt csak olyan tartózkodási helyre teheti meg, amelyet június 23-a előtt létesített, és
érvényessége legalább a szavazás napjáig tart. Ezt a kérelmet 2014. október 10. napjáig 16
óráig nyújthatja be a lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti választási irodához. Ezeken a
választásokon is biztosított lesz a mozgóurna az ilyen irányú kérelmet benyújtóknak.
Mozgóurnát egészségi állapot, fogyatékosság címén lehet kérelmezni. Ilyen esetben a
szavazatszámláló bizottság tagjai a lakcímén keresik fel a mozgóurnát igénylőt. A mozgóurna
iránti kérelmet el lehet küldeni a helyi választási irodához október 10. 16 óráig, vagy ezt meg
lehet tenni a szavazás napján is, az illetékes szavazatszámláló bizottságtól 15 óráig lehet
kérelmezni a mozgóurna kivitelét. Vannak még névjegyzéket érintő kérelmek, ilyen a
nemzetiségi névjegyzékbe vétel iránti kérelem, a fogyatékossággal élő választópolgár
segítése, valamint a személyes adatok kiadásának megtiltása. Ezeket a kérelmeket szeptember
26. 16 óráig lehet benyújtani a helyi választási irodához. Minden kérelemhez
formanyomtatvány áll rendelkezésre, amelyek a Lébény honlapról az Önkormányzati Hivatal
Választási információk menüpont alól is letölthetők, a hivatalban is kérhetők, vagy a Nemzeti
Választási Iroda honlapjáról is letölthetők, illetve ott online felületen keresztül is
benyújthatók. Remélhetőleg minden választópolgár megkapta augusztus 25-ig a Nemzeti
Választási Irodától az értesítőt. Akik esetleg nem kapták meg vagy elveszítették, a helyi
választási irodánál tudnak érdeklődni és új értesítőt is lehet igényelni. A szavazóköri
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névjegyzék is megtekinthető a helyi választási irodánál. Nemrégiben zajlott le az ajánlás
folyamata, ez egy új rendszer volt, hiszen ajánlóíveken gyűjtötték a jelöltek az ajánlásokat,
amit szeptember 8. 16 óráig lehetett megtenni. Eddig az időpontig lehetett a jelölteket
bejelenteni a helyi választási bizottsághoz. A Lébény újságban fog megjelenni a jelölteknek
egy bemutatkozó anyaga, most nem szeretné ismertetni őket, annyit azonban el szeretne
mondani, hogy ezen időpontig 10 egyéni listás képviselőjelölt, 2 polgármester jelölt, és 3
nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt kérte a nyilvántartásba vételét, őket a helyi
választási bizottság nyilvántartásba is vette. A jelöltek a helyi választási bizottság által
kisorsolt sorrendben fognak szerepelni a szavazólapon. Szavazni a választás napján reggel 6
órától este 7 óráig lehet, vagy lakóhelyén, vagy átjelentkezés esetén tartózkodási helyén teheti
ezt meg a választópolgár. Lébényben három szavazókör áll a választópolgárok
rendelkezésére. A szavazáshoz a régi típusú személyi igazolvány megfelelő, vagy új típusú
személyi igazolvány, vagy útlevél, vagy vezetői engedély, és utóbbi három mellé a
lakcímkártyát is be kell mutatni. Szavazni három szavazólapon lehet, az egyik szavazólapon
szerepelnek majd az önkormányzati képviselőjelöltek, a másik szavazólapon a
polgármesterjelöltek, a harmadikon pedig a megyei közgyűlés tagjainak jelöltjei szerepelnek
majd. Fontos kiemelni, hogy a képviselő-jelöltek esetében szavazni a szavazólapon szereplő
legfeljebb hat egyéni képviselőjelöltre lehet majd. Aki ennél többet jelöl, annak valamennyi
szavazata érvénytelen lesz. Hatnál kevesebbet lehet jelölni, de többet nem. Aki a nemzetiségi
választáson részt szeretne venni, tehát szavazni szeretne, annak szeptember 26. napjáig fel
kell vetetnie magát a nemzetiségi névjegyzékbe. Ezen névjegyzékben már szerepelnek lébényi
választópolgárok, hiszen a tavaszi választások előtt is fel lehetett vetetni ide az érintetteknek
magukat. Az is egy újdonság, hogy nem csak a helyi jelöltekre lehet majd szavazni, hanem a
területi nemzetiségi listára és az országos nemzetiségi listára is. Itt is megtörtént a jelöltek
nyilvántartásba vétele. Három nemzetiségi képviselőjelöltre lehet majd voksolni, és külön
szavazólap lesz majd a települési, a területi és az országos nemzetiségi önkormányzat
megválasztására. Külön szavazóhelyiség áll rendelkezésre a nemzetiség szavazatainak
leadásához, amely a Lébény, Fő út 80. szám alatt található. Ez a választójog gyakorolható a
helyi önkormányzati választásokon való részvétel mellett. Amennyiben további kérdés
merülne fel a választásokat illetően, mind személyesen, mind telefonon a választási iroda
részéről állnak rendelkezésre.
Kovács Gábor megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e valakinek kérdése. Kérdés híján
javasolja, hogy térjenek át az egyéb ügyek tárgyalására.
A lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést a képviselők megkapták.
10.) Egyéb ügyek
a) Nyilatkozat elfogadása a Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C13-2013-0022 jelű, ,,A mosonmagyaróvári
nagytérség települései hulladék közszolgáltatásának fejlesztése” címe pályázathoz.
Előterjesztés ld. 9. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Tóth Tünde jegyzőnek.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy az anyagot a Mosonmagyaróvári Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Társulás végrehajtási szervezete készítette. Itt is egy bizonyos KEOP
pályázatról van szó, ami a mosonmagyaróvári nagytérség települései hulladék
közszolgáltatásának fejlesztése címet viseli. Az elmúlt években a társulás pályázott már
hulladékgyűjtés fejlesztésére, ez azonban sajnos nem érintette a hagyományos
hulladékgyűjtést. Erre csak 2013-ban tudtak pályázni, ami sajnos nem járt sikerrel,
úgynevezett tartaléklistára került a pályázatuk. Viszont most jó esély van arra, hogy újra
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előveszik ezeket a pályázatokat, és jó eséllyel kiválasztásra kerülhet a nagytérség ezen
pályázata, amihez viszont szükséges lesz az érintett tagtelepülések nyilatkozata. Ez a pályázat
485 millió forintos összegű, a pályázati támogatási intenzitás 94 %-os, tehát feltételez önerőt,
ami a társulás rendelkezésére áll, így az önkormányzatokat fizetési kötelezettség nem fogja
terhelni. Az erről szóló megvalósíthatósági tanulmányt elektronikus úton küldték meg a
képviselőknek, mert elég nagy terjedelmű anyagról van szó. Kéri a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el.
Kovács Gábor elmondja, hogy ő is ehhez csatlakozik, mivel ez az önkormányzatot anyagilag
nem érinti, viszont a többek között Lébényt is szolgáló géppark minőségére komoly hatással
lehet. Megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e valakinek kérdése. Kérdés híján szavazást
rendel el. Kéri, hogy aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
91/2014. (IX.11.) határozata:
Lébény Város Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy a
Mosonmagyaróvár
Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0022 pályázata
üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott és a pályázat
Megvalósíthatósági Tanulmányában feltüntetett adatok,
információk a valóságnak megfelelnek, a bemutatott
üzemeltetési koncepciót ismerik.
b) Képviselői keret 2014. II. félévi felosztása.
Előterjesztés ld. 10. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy ez egy technikai jellegű szavazás lesz. Az idei évben a testület
döntése értelmében két alkalommal is sor került a képviselői keret kiosztására. Az ide
vonatkozó szabályok szerint egységes szerkezetbe foglalva kell ezt elfogadniuk. Ennek a
táblázata elkészült. A pénzügyi és gazdasági bizottság ülésén egy elírási észrevételre
vonatkozó megjegyzés volt, amit mindenképpen rögzítenek. Kéri, hogy fogadják el a
felosztást, és ezzel hatályossá válik. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
92/2014. (IX.11.) határozata:
Lébény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselői
keret 2014. II. félévi felosztását a melléklet táblázatban foglaltak
szerint elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 31-ig folyamatos
c) Képviselői laptopok tulajdonba adása.
Előterjesztés ld. 11. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a ciklusnak majdnem a legelején a testület tagjai részére a
hivatal rendelkezésre bocsátott egy-egy személyi használatú laptopot. Ezt sokan kifejezetten
az önkormányzati munka során is használják, ez így helyes. Ennek a ciklusnak vége, és ez egy
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olyan technikai jellegű szavazás, hogy a nullára leamortizálódott gépeket mind a képviselők,
mind a polgármester térítésmentesen megkaphassa. Megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e
valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, kiegészítés híján szavazást rendel el. Kéri, hogy aki
az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
93/2014. (IX.11.) határozata:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
a képviselő-testület tagjai számára használatra átadott laptopokat
mandátumuk lejártával véglegesen és térítésmenetesen a képviselők és
a polgármester tulajdonába adja.
Felelős: jegyző
Határidő: 2014. október 12.
d) Annus Péter rendezési tervmódosítási kérelme
Határozattervezet lsd. 12. sz. melléklet
Dr. Tóth Tünde ismerteti, hogy Annus Péter Győrsövényház, Petőfi utca 95. szám alatti
lakos azzal a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy járuljanak hozzá, hogy erdei
közjóléti program keretében erdei kilátót létesítsen a város külterületén. A tervezett kilátó
kiemelt turisztikai és tudományos célt szolgálna. A kilátó tervezett helye a Lébény 0232/38
hrsz-ú, erdő művelési ágú ingatlan. A kilátó tervezett csúcsmagassága 16,2 méter. A kilátó
megépítése csak egyszerűsített eljárásban történő rendezési tervmódosítást követően válhat
lehetővé. Kérelmező ennek költségét vállalja. A pályázati határidő rendkívül szoros voltára
tekintettel kérelme sürgősséggel történő elbírálását kéri. Elmondja, hogy a módosítási
szándékot ismertető képviselő testületi határozatban nem csak a módosítani kívánt területeket
kell meghatározni, hanem azt is, hogy a rendezési terv módosításnak mi az oka, célja és az
adott területeket hogyan kívánja hasznosítani a továbbiakban a település. Kéri, hogy
amennyiben a kérelmet támogatják, az előterjesztett határozati javaslatot szíveskedjenek
elfogadni.
Kovács Gábor szavazást rendel el. Kéri, hogy aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
94/2014. (IX.11.) határozata:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település rendezési
tervének felülvizsgálata során a módosítani kívánt területet, a
módosítás okát, célját, a fejlesztési terület hasznosítási módját az
alábbiak szerint határozza meg:
A rendezési tervmódosítás során a HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat)
változtatása az alábbi területre terjed ki:
I.sz. módosítás: a beépítésre nem szánt külterületi mezőgazdasági,
erdő, vízgazdálkodási övezetekre vonatkozóan a magassági korlátozás
nélküli kilátó építésének szabályozása.
I.sz. módosítás:
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A külterületeken jelenleg nem építhető az adott övezeti paraméternél
magasabb épület.
A HÉSZ-ben módosításra kerül a külterületi övezetekre vonatkozó
előírás, mely szerint a idegenforgalmi, turisztikai, természetvédelmi
céllal kilátó építhető magassági korlátozás nélkül. Egyéb más jellegű
épület, építmény a változatlan övezeti paraméterek alapján építhető.
Feladat: a HÉSZ módosítása a 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet
szerint (egyszerűsített eljárás).
Az önkormányzathoz érkezett kérelem alapján egy konkrét területen
építenének kilátót. Az általános szabályozási elveknek megfelelően a
HÉSZ –ben a város külterületére vonatkozóan lehetőséget biztosítunk
az idegenforgalmi, turisztikai célú kilátóhelyek építésére. A beruházás
magán erőből és pályázati forrásból valósul meg, mely a természet
közeli turizmus fejlesztését segíti.
Az önkormányzat a rendezési terv módosításával támogatja a
beruházást, azzal, hogy a rendezési tervmódosítás költségét a
tervmódosítási kérelmet előterjesztő ügyfél (Annus Péter, 9161
Győrsövényház Petőfi u. 95.) viseli.
A településfejlesztési koncepció, a településszerkezeti terv, a
szabályozási terv nem kerül változtatásra.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2014. december 31.
e.) További kérdések, hozzászólások
Kovács Gábor megkérdezi képviselő-társait, hogy az egyéb ügyeken belül van-e valakinek
kérdése, hozzászólása.
Wandraschek Ferenc Antal elmondja, hogy szeretné, ha a Lébény újságban vagy a
kábeltelevízión keresztül tájékoztatnák a lakosságot a katasztrófavédelem felé történő
bejelentési kötelezettségről a külterületeken történő tűzrakásoknál. Látják, hogy a kamerák
felszerelése megkezdődött, reméli, hogy hasznosak lesznek, de furcsállja, hogy van olyan
utca, ahol három kamera is van, és vannak olyan területek, ahol nincs. Azt gondolja, hogy ez
túlzás, valamilyen más megoldást kell keresni.
Nátz Miklós elmondja, hogy ismételten a régi probléma a teherforgalom áthaladása a
településen. Az lenne a kérés, ha kell, újra szavazzák meg, vagy egy határozott levéllel fel
kellene kérni a szakhatóságokat, hogy fokozott ellenőrzéssel próbálják ezt csökkenteni, hogy
ne Lébényen keresztül rövidítsenek.
Kovács Gábor elmondja, hogy több alkalommal jelezték ezt. A rendőrség csinált itt
dokumentáltan, több alkalommal, nagyobb létszámú rendőri állománnyal megállításos és
egyéb ellenőrzéseket, többször szabtak ki bírságot. Nagyon bízik a kamerák hatásában ezen a
téren is.
Nátz Miklós kérdezi, hogy a kamerarendszer alkalmas lesz-e arra, hogy felismerje a
rendszámokat és ez alapján eljárjon a rendőrség.
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Kovács Gábor elmondja, hogy igen, a bejövő utak mentén elhelyezett kamerák képesek
rendszámot felismerni. De a rendőröknek majd az adhat segítséget, ha konkrét helyzeteket
tudnak rögzíteni, vagy meg tudnak állapítani olyan időszakokat, amikor nagyobb
valószínűséggel jönnek kamionok. Az egyéb ügyeken belül lenne még egy dolog, amiről
szeretne beszélni. Meg kell állapítani, hogy véget ért egy ciklus. Nagyon gyorsan elment,
szinte elrepült ez a négy év, és ehelyütt szeretné megköszönni valamennyi képviselő-társának
a munkáját. Készült egy apró figyelmességgel, amit szeretne most átadni mindenkinek.
Kovács Gábor a leköszönő képviselő-testület tagjainak átadja az önkormányzat jelképes
ajándékát, egy fadobozba csomagolt Város Kulcsot, és az alakuló ülésen készült fényképet,
mely a képviselők eskütételét ábrázolja.
Kiszeli Lajos elmondja, hogy a település lakossága és képviselő-társai nevében is tisztelettel
köszönti polgármester urat, köszönti jegyző asszonyt abból az alkalomból, hogy a képviselőtestület működésének négy éves ciklusa véget ért. A lakosság és képviselő-társai nevében is
köszöni azt a pontos, igényes, lelkiismeretes munkát, amellyel a képviselő-testület munkáját
szervezték és irányították. Azt gondolja, hogy ha az elmúlt négy évben ez a testület tudott,
márpedig tudott a település fejlődését, az előrelépést szolgáló döntést hozni, akkor az
elsősorban jegyző asszony és polgármester úr igényes, pontos, lelkiismeretes szervező és
irányító munkájának köszönhető. Képviselő-társai nevében a jövőt illetően mindkettőjüknek
sok sikert, szép eredményeket és jó egészséget kíván.
Kovács Gábor megköszöni a képviselők aktív munkáját. Egyéb napirend és hozzászólás
híján az ülést 20 óra 20 perckor bezárta.
K.m.f.
Kovács Gábor
polgármester

dr. Tóth Tünde
jegyző

Bujtás László
jegyzőkönyv hitelesítő

dr. Angyalics Attila
jegyzőkönyv hitelesítő
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