Jegyzőkönyv
Készült: Lébény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-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:
Horváth Tibor elnök Lébényi Német Önkormányzat
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 Bujtás László és Németh Zoltán
képviselőket. Napirendi ponttal kapcsolatban módosítási javaslata nincs. 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. 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
118/2014. (XI.27.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. november
27-i képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja
meg:
1. Beszámoló a helyi adóztatás helyzetéről.
2. 2015. évi költségvetési koncepció.
3. Tájékoztatás az Önkormányzat 2014. háromnegyed éves
gazdálkodásának helyzetéről.
4. A Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
belsőellenőrzési terve.
5. A Lébényi Óvodafenntartó Társulás 2014. III. negyedévi
beszámolójának és 2015. évi költségvetési koncepciójának
véleményezése.
6. Döntés a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal további
fenntartásáról, valamint a Szervezeti és Működési
Szabályzatának felülvizsgálatáról.
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7. Lébény Város Önkormányzata és a Lébényi Német
Önkormányzat
közötti
együttműködési
megállapodás
felülvizsgálata.
8. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
9. Egyéb döntést igénylő ügyek
a. Megállapodás a fogászati ügyeleti ellátásról az
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménnyel.
b. Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak
megállapítására.
c. A 2014/2015. tanévi iskolai felvételi körzeteinek
véleményezése.
10. Zárt ülés
Jegyzőkönyv hitelesítők: Bujtás László 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
129/2014. (XI.27.) 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 ügy az önkormányzat
vagyonával való rendelkezést érint, és a nyilvános tárgyalás az
önkormányzat üzleti érdekét sértené.
Felelős: Kovács Gábor polgármester
Határidő: 2014. november 27.

1.) Beszámoló a helyi adóztatás helyzetéről.
Előterjesztés ld. 1. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Tóth Tünde jegyzőnek.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy minden évben a képviselő-testület elé kerül az
adóbeszámoló, hiszen a testület a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi a helyi adóztatást,
mely egy önkormányzati hatáskör. A helyi adók tekintetében a 2013-as évben
gazdaságpolitikai változások is zajlottak, ezek hatással voltak a bevételek alakulására, ahogy a
megváltozott önkormányzati feladatellátás is. Jelen előterjesztés a 2013-as évről, és a 2014-es
év háromnegyed éves időszakáról számol be. Nagyon részletes anyagot kaptak a képviselők,
mely adónemenként felsorolja az adó mértékét, azt, hogy mi alapján kerül kivetésre az adó,
illetve hogy mennyi bevétel származott belőle. A 2013. évben a beszedett és a költségvetésnek
átutalt adó és egyéb bevétel 159.818.547,- Ft volt, 2014. szeptember 30. napjáig pedig
204.542.128,- Ft. Az anyagból az is látszik, hogy a befolyt adóbevétel majdnem 30 %-kal
meghaladja a tervezettet, ami egy gazdasági eseményre vezethető vissza. Ebből azonban nem
lehet azt a következtetést levonni, hogy folyamatosan növekedni fog az adóbevétel, mert egy
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gazdasági esemény fordított változást is eredményezhet. Kéri a képviselő-testületet, hogy a
beszámolójukat fogadja el.
Kovács Gábor elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is tárgyalta ezt a témát,
felkéri dr. Angyalics Attilát, a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.
Dr. Angyalics Attila elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a beszámolót, és elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Kovács Gábor megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e valakinek kérdése. Kérdés híján
javasolja, hogy a beszámolót fogadják el. 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
130/2014. (XI.27.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
helyi adóztatás helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
2.) 2015. évi költségvetési koncepció.
Előterjesztés ld. 2. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy hosszú éveken keresztül ez kötelező eleme volt ilyenkor
mindig a testületi ülésnek. Ettől az évtől már nem kötelező, viszont a pénzügyes kollégákkal
úgy döntöttek, hogy mégis csak akkor járnak el helyesen, ha gondolkoznak közösen erről,
még jóval a költségvetés készítése előtt. Ezért önszorgalomból készítettek költségvetési
koncepciót. Ez egy nagyon hasznos, képviselő-társainak még megőrzésre is érdemes anyag. A
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is tárgyalta, ahol három olyan konkrét dolog került még
említésre, amelyet az anyag nem tartalmaz, javasolja ezeket belefogalmazni. Ezek a katolikus
temetőben kialakítandó ravatalozóra való előregondolkodás megjelentetése majd a
költségvetésben, a településközponti rész rendezésének legalább tervszintű összehangolása a
már meglévő út menti csatornák lefedésére vonatkozó tervvel, és a piactér környékének
rendbetétele. Felkéri dr. Angyalics Attilát, a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság
álláspontját.
Dr. Angyalics Attila elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a 2015. évi költségvetési
koncepciót, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Kovács Gábor megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e valakinek kérdése. Kérdés híján
javasolja, hogy a koncepciót fogadják el. 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
131/2014. (XI.27.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
2015. évi költségvetési koncepciót elfogadja.
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3.) Tájékoztatás az Önkormányzat 2014. háromnegyed éves gazdálkodásának
helyzetéről.
Előterjesztés ld. 3. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy ez a napirend is még gazdasági témájú. Mint gazdálkodó
szervnek, negyedévente kell helyzetjelentést adniuk. Most képviselő-társai előtt a
háromnegyedévről van egy anyag, egy teljesen átlátható és jól értelmezhető szöveg, amelyből
nagyon alapos képet kapni az önkormányzatról. Általános tájékoztatásként az összegzést
olvasná fel. Eszerint a háromnegyed évről elmondható, hogy a takarékos gazdálkodás
eredményeként az Önkormányzat az I-III. negyedévben felmerült fizetési kötelezettségeinek
maradéktalanul eleget tett, likvid hitel felvételére nem került sor. Megállapítható, hogy a
gazdálkodás egyensúlya fennmaradt. A tervezett célok megvalósítása megfelelő ütemben
haladt, a feladatok ellátásához és a fejlesztésekhez a bevételek és kiadások teljesülésének
eltérése ellenére is fegyelmezett pénzgazdálkodással biztosítani tudták a szükséges forrásokat
és jelentős tartalékra tettek szert. Kiemelkedő fontosságú a fegyelmezett gazdálkodás
folytatása és a rendelkezésre álló előirányzatok maradéktalan betartása a IV. negyedévben is.
Ezt az anyagot is tárgyalta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, és egy dologról született
javaslat, hogy a megtakarított keretként jelentkező mintegy 4,5 millió forintot az iskolában
informatikai fejlesztés céljára használják fel. Felkéri dr. Angyalics Attilát, a bizottság elnökét,
hogy ismertesse a bizottság álláspontját.
Dr. Angyalics Attila elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a III. negyedéves gazdálkodási
beszámolót, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Kovács Gábor megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e valakinek kérdése. Kérdés híján
javasolja, hogy az előbbi átcsoportosítási kiegészítés megjegyzésével a beszámolót fogadják
el. 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
132/2014. (XI.27.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
2014. költségvetési év III. negyedéves gazdálkodási
beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja.
4.) A Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi belsőellenőrzési terve.
Előterjesztés ld. 4. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Tóth Tünde jegyzőnek.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy minden évben kötelező a belső ellenőrzési terv elfogadása,
amit a képviselő-testület december 31. napjáig kell, hogy határozatával jóváhagyjon. A belső
ellenőrzés kiterjed az önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra, az óvodára és a
nemzetiségi önkormányzatra is, hiszen mindegyik szervnek a gazdálkodási feladatait a hivatal
látja el. A képviselők egy nagyon részletes, szakmai anyagot kaphattak, amit a belső ellenőr
készített el a nemzetgazdasági minisztérium módszertani útmutatója alapján. Egy
kockázatelemzés előzte meg annak meghatározását, hogy milyen területeket javasolnak
ellenőrizni a 2015-ös évben. A munkatervbe a következőket javasolják beilleszteni: a
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házipénztár készpénzgazdálkodásának vizsgálata, valamint a helyi adóztatás vizsgálata. Kéri a
képviselő-testületet, hogy a munkatervet a következő évre fogadja el.
Kovács Gábor felkéri dr. Angyalics Attilát, a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság
álláspontját.
Dr. Angyalics Attila elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az ellenőrzési munkatervet, és
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Kovács Gábor megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e valakinek kérdése. Kérdés híján
javasolja, hogy az ellenőrzési munkatervet hagyják jóvá. 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
133/2014. (XI.27.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Lébény Város Önkormányzata 2015. évre vonatkozó
ellenőrzési munkatervét az előterjesztésben foglaltak
szerint jóváhagyja.
Felelős: jegyző
Határidő: 2015-ben folyamatos
5.) A Lébényi Óvodafenntartó Társulás 2014. III. negyedévi beszámolójának és 2015. évi
költségvetési koncepciójának véleményezése.
Előterjesztés ld. 5. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy az Óvodafenntartó Társulást hasonló módon kell elképzelni,
mint magát az önkormányzatot, csak a társulásnak elnöke és tagjai vannak. A véleményezés
inkább egy formai kötelezettsége a képviselő-testületnek. Majd egy későbbi alkalommal
döntést kell hozni a társulás működésével, fennmaradásával vagy módosulásával
kapcsolatban. Azt javasolja, illetve a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén is az hangzott
el, hogy a december 18-i ülésen még ennél mélyebben, és már ezekkel a tervekkel is
foglalkozzanak érdemben. A másik két település, Mecsér és Bezi községek tárgyalták, illetve
tárgyalják hasonlóan ezt az anyagot. Felkéri dr. Angyalics Attilát, a Pénzügyis és Gazdasági
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.
Dr. Angyalics Attila elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az Óvodafenntartó Társulás
III. negyedévi beszámolóját és a 2015. évi költségvetési koncepcióját, és elfogadásra javasolja
a képviselő-testületnek.
Kovács Gábor megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e valakinek kérdése. Kérdés híján
szavazást rendel el. Kéri, hogy aki az Óvodafenntartó Társulás 2014. év III. negyedéves
gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak, kézfeltartással
jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
134/2014. (XI.27.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Lébényi Óvodafenntartó Társulás 2014. év III.
negyedéves
gazdálkodásáról
szóló
beszámolót
elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2014. november 27.
Kovács Gábor kéri, hogy aki az Óvodafenntartó Társulás 2015. évi költségvetési
koncepcióját 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
135/2014. (XI.27.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Lébényi
Óvodafenntartó
Társulás
2015.
évi
költségvetési koncepcióját támogatja és elfogadásra
javasolja a Társulási Tanácsnak.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2014. november 27.
6.) Döntés a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal további fenntartásáról, valamint a
Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról.
Előterjesztés ld. 6. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Tóth Tünde jegyzőnek.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 85.
§-a kimondja, hogy a települési önkormányzatok képviselő-testületei a választások napját
követő hatvan napon belül állapodnak meg a közös önkormányzati hivatalok létrehozásáról. A
Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal a polgármesteri hivatal jogutódjaként 2013. február 1én alakult meg Lébény város és Mecsér község részvételével. Ezen két település hivatali
feladatait látja el a közös hivatal. A feladatait részletesen egy megállapodás és a hivatal
szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. Minden évben a jegyző beszámol a
képviselő-testületeknek a hivatal működéséről, melyre a januári ülésen kerül majd sor.
Módosításra a másik településtől nem érkezett jelzés. A kormányhivatal iránymutatása szerint
abban az esetben is egy megerősítő döntést szükséges hozni a hivatal fenntartásáról, ha
változtatásra nem tesznek javaslatot. Az anyag második része a hivatal szervezeti és működési
szabályzatának a felülvizsgálatáról szól. A hivatal SZMSZ-ét a tavalyi év áprilisában fogadták
el, de azóta személyi változások, munkakörváltozások is történtek a hivatalban, valamint a
tevékenységét érintő jogszabályokban is következett be változás, ezért az SZMSZ-t
felülvizsgálták, és kéri, hogy a felülvizsgálatot is hagyja jóvá a testület.
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Kovács Gábor elmondja, hogy véleménye szerint példaértékűen működik a közös hivatal.
Mind a két részről mondhatja, hogy elégedettek a munkával, Mecséren is szépen halad a
hivatal működésének modernizációja, mert rendkívül elavultak voltak a szabályzatok,
rendeletek. Amúgy is ez a két település történelmét tekintve összetartozik. Megkérdezi
képviselő-társait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés híján szavazást rendel el.
Kéri, hogy aki a közös hivatal változatlan formában történő fenntartásával egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
136/2014. (XI.27.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
és Mecsér Község Képviselő-testülete által 2013.
február 1. hatállyal létrehozott Lébényi Közös
Önkormányzati Hivatalt változatlan formában, a
továbbiakban is fenn kívánja tartani.
Megbízza a jegyzőt, hogy a döntésről a Győr-MosonSopron Megyei Kormányhivatalt értesítse.
Felelős: jegyző
Határidő: 2014. december 12.
Kovács Gábor kéri, hogy aki a közös hivatal szervezeti és működési szabályzatának
felülvizsgálatát elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
137/2014. (XI.27.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatát felülvizsgálta, és az új,
egységes szerkezetbe foglalt szabályzatot a határozat
melléklete szerint jóváhagyja.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
7.) Lébény Város Önkormányzata és a Lébényi Német Önkormányzat közötti
együttműködési megállapodás felülvizsgálata.
Előterjesztés ld. 7. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Tóth Tünde jegyzőnek.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy szintén az önkormányzati választásokat követő feladat a
nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásnak a felülvizsgálata. A
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helyi önkormányzatnak ugyanis a nemzetiségi törvény előírásai értelmében megállapodás
alapján biztosítania kell a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeit, gondoskodnia
kell a működéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról. Ez a megállapodás ezt tartalmazza. Ilyen
megállapodás már a 2010-ben megalakult nemzetiségi önkormányzattal is volt, azonban a
választásokat követően ezt felül kell vizsgálni. Apróbb változtatásokra tesznek most
javaslatot, mert úgy gondolja, hogy ez egy jól kialakult munkamenet, jól együtt tudtak
dolgozni a német önkormányzattal. A gazdálkodás körében következtek be
jogszabályváltozások, amit át kell a megállapodáson is vezetni, valamint bizonyos
rendelkezések kikerültek belőle, mert azok egy külön szabályzatban kerültek
megfogalmazásra. Kéri a testületet, hogy hagyja jóvá a felülvizsgálatot, és a továbbiakban is
azonos feltételekkel biztosítsák az együttműködést, a működési feltételeket a nemzetiségi
önkormányzat számára.
Kovács Gábor felkéri Horváth Tibort, a Lébényi Német Önkormányzat elnökét, hogy
ismertesse a nemzetiségi önkormányzat döntését.
Horváth Tibor elmondja, hogy a Lébényi Német Önkormányzat testülete a Lébényi Német
Önkormányzat és Lébény Város Önkormányzata között 2014. január 31. napján megkötött
együttműködési megállapodást 2014. november 11-i ülésén felülvizsgálta, a módosításokat
megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadta.
Kovács Gábor megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele.
Kérdés híján szavazást rendel el. Kéri, hogy aki a felülvizsgált együttműködési megállapodást
elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
138/2014. (XI.27.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Lébényi Német Önkormányzat és Lébény Város
Önkormányzata között 2014. január 31. napján
megkötött
együttműködési
megállapodást
felülvizsgálta, és a jelen határozat mellékletét képező
megállapodás-tervezet szerinti módosított tartalommal
hagyja
jóvá
a
nemzetiségi
együttműködési
megállapodást.
Az együttműködési megállapodás felülvizsgálata a
Lébényi Német Önkormányzat egyetértő határozatával
és aláírásával érvényes.
A megállapodás aláírásával egyidejűleg hatályát veszti
a Lébényi Német Önkormányzat és Lébény Város
Önkormányzata között 2014. január 31. napján
megkötött együttműködési megállapodás.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a
hatályos
jogszabályi
előírásoknak
megfelelő
együttműködési megállapodás aláírására.
Felelős: Kovács Gábor polgármester
Határidő: 2014. november 30.
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8.) Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Kovács Gábor elmondja, hogy november 13-án volt testületi ülés, az azóta eltelt időszakból
emelne ki néhány eseményt.
 Lébény volt a házigazdája a Kormos István emlékversenynek, amely 17. alkalommal
került megrendezésre. Mintegy 40 versmondó és kíséretük volt jelen Lébényben. Egy
nagyon szép emlékműsor, és azt megelőzően egy koszorúzás zajlott le. Jövőre Mecsér
lesz a házigazda.
 November 18-án az örökségvédelmi hivataltól jártak Lébényben, és átvették végre a
Pálos rendház felújítását. Megállapítást nyert, hogy a terveknek megfelelően történt a
megvalósítás, és az örökségvédelmi hivatal, mint közreműködő hatóság, ezt úgymond
szentesítette.
 A mai napon 13 órai kezdettel volt a Mosonmagyaróvári Kistérség alakuló ülése.
Fontos esemény volt, hogy bemutatkoztak a kistérség településeinek polgármesterei.
Az elnök dr. Árvay István lett, mint Mosonmagyaróvár polgármestere.
 A múlt hét során a következő pályázattal kapcsolatban is előkészítő munkálatok
folytak a Pálos rendházra vonatkozóan. A fő pályázatelem a víztelenítése lenne az
épület falainak.
 A mai napon 16 órakor Bezi polgármestere és alpolgármestere volt a vendégük, és
ismertette elképzeléseit az iskolával, óvodával kapcsolatban. 17 órakor a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság ülése volt, valamint 16 órakor ülésezett a Humán Bizottság is.
9.) Egyéb döntést igénylő ügyek
a) Megállapodás a fogászati ügyeleti ellátásról az Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézménnyel.
Előterjesztés ld. 8. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy az önkormányzat azokat a feladatait, amiket nem önállóan lát
el, általában Mosonmagyaróváron láttatja el. Ilyen például az orvosi ügyelet. A fogászati
ügyelet viszont más módon kerül ellátásra, a lébényiek két helyre is mehetnek, ha
problémájuk van. Az előterjesztéssel is arra szeretne javaslatot tenni, hogy igaz, hogy sok
mindennel Mosonmagyaróvárhoz tartoznak, de tartsák fenn a lehetőséget a fogászati ügyeleti
ellátás kapcsán Győr irányába is. Megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e valakinek kérdése,
észrevétele. Kérdés híján szavazást rendel el. Kéri, hogy aki a megállapodás
meghosszabbításával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
139/2014. (XI. 27.) határozata:
Lébény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intézmény fogászati ügyeleti szolgáltatását
továbbra is igénybe kívánja venni, ezért a lébényi betegek fogászati
ügyeleti ellátásának biztosítására határozott időre, 1 évre szóló
megállapodást köt a győri ügyeleti ellátást működtető Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intézménnyel (9026 Győr, Kálóczy tér 911.).
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 31.
b) Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi
egyeztetés szabályainak megállapítására.
Előterjesztés ld. 9. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Tóth Tünde jegyzőnek.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy folyamatban van egy rendezési terv egyszerűsített eljárásban
történő módosítás, amelyről majd dönteni fog a testület, amikor elérnek a folyamat végére.
Ezen folyamathoz kapcsolódik egy kormányrendelet, amely 2013. január 1-én lépett hatályba.
Ez a kormányrendelet többek között azt is célozza, hogy a tervkészítés során minél szélesebb
körű nyilvánosságot biztosítsanak, és vonják be a lakosságot ebbe a folyamatba. Ennek
értelmében egy úgynevezett partnerségi egyeztetés szabályairól szóló szabályzatot kell
elfogadnia a képviselő-testületnek, amelyben meghatározza, hogy kik vesznek részt ebben a
partnerségi egyeztetésben, az ő véleményüket milyen módon lehet dokumentálni, így
biztosítva a településfejlesztési eszközök nyilvánosságát. A Lébény honlapon biztosítanának
egy tárhelyet, ahova a rendezési terv módosításával kapcsolatos dokumentumok feltöltésre
kerülnének és megtekinthetőek lennének, és a vélemények dokumentálva beérkezhetnének a
lakosság részéről.
Kovács Gábor megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele.
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
140/2014. (XI. 27.) határozata:
Lébény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete e
határozat mellékleteként elfogadja „Lébény Város
településfejlesztéssel
és
településrendezéssel
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait”.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
c) A 2014/2015. tanévi iskolai felvételi körzeteinek véleményezése.
Előterjesztés ld. 10. sz. melléklet
Kovács Gábor felkéri Sárvári István intézményvezetőt, hogy a lakosság számára legyen
kedves ismertetni, hogy miért került erre sor, illetve mi lehet ennek a kimenetele vagy
következménye.
Sárvári István elmondja, hogy minden évben visszatérnek erre a kérdésre. A Bezi községgel
való társulás 2009-ben indult, amely akkor az iskolára és óvodára egyaránt vonatkozott. 2
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évvel később lépett ebbe a társulásba Mecsér. Fordulópont volt a társulás életében 2013.
január 1-e, amikor az iskolák állami fenntartásba kerültek. Innentől kezdve megváltozott a
társulások támogatása is az állam részéről. Ez azt jelenti, hogy megszűnt, tehát jelen
pillanatban sem az óvodai, sem az iskolai feladatokra nem jár plusztámogatás az
intézménynek vagy önkormányzatnak. Így aztán mindig nehéz ezeket a döntéseket meghozni,
mert természetes, hogy az óvoda és az iskola tekintetében is ez a társulás többletterheket ró
Lébényre. Elsősorban nem is anyagi természetű többletterheket, hanem a lébényi dolgozók,
adminisztratív dolgozók, pedagógusok munkában megnyilvánuló többletterheire gondol. És
mivel anyagi támogatása ennek nincs, ezért egy kicsit kevésbé érzik ösztönözve magukat arra,
hogy ezt a társulást fenntartsák. Mecsérrel közös önkormányzati hivatal működik, és a
kapcsolat is régebbre nyúlik vissza. Mecsér önkormányzata már tárgyalta ezt a javaslatot, és
természetesen továbbra is tartani kívánja a beiskolázási körzeteket. Ezzel mindannyian
egyetértenek. A helyzetet az is nehezíti, hogy a Bezi önkormányzat még nem tárgyalta ezt a
kérdést, így arra tenne javaslatot, hogy Mecsér tekintetében a körzethatárokon semmiképpen
ne változtassanak, Bezi esetében pedig egy olyan kitételt javasol a határozatukba beépíteni,
hogy a Bezi képviselő-testület döntésének függvényében erre térjenek vissza, a végső
döntésüket annak ismeretében hozzák majd meg.
Kovács Gábor elmondja, hogy ő is erre tenne javaslatot, és december 18-án még mindig lesz
arra lehetőségük, hogy ezzel érdemben foglalkozzanak. Megkérdezi képviselő-társait, hogy
van-e valakinek kiegészítése, észrevétele. Hozzászólás híján szavazást rendel el. 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
141/2014. (XI. 27.) határozata:
Lébény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által a 2014/2015.
tanévre megállapított iskolai felvételi körzetekkel.
Támogatja, hogy a Lébényi Általános Iskola és AMI felvételi körzete
a 2015/2016. tanévben is Lébény, Mecsér és Bezi települések
közigazgatási területére terjedjen ki azzal, hogy elfogadja Bezi község
Képviselő-testülete esetleges eltérő döntését, és fenntartja magának a
jogot, hogy Bezi község Képviselő-testületének döntése függvényében
jelen határozatát felülvizsgálja.
Megbízza a jegyzőt, hogy az Önkormányzat véleményét, a
nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű,
általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és
tagintézményi bontásban tartalmazó adatokkal együtt a Győr- MosonSopron Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya részére
továbbítsa.
Felelős: jegyző
Határidő: 2014. november 30.
Kovács Gábor elmondja, hogy az egyéb ügyeken belül még egy dolgot szeretne megemlíteni.
Hétfőn van a beadási határideje az újabb Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázatnak,
amelynek keretén belül a Pálos rendház tetejét is felújították. Hasonló rendszerű pályázatot
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írtak ki most is, amely majd a jövő évre vonatkozik, idén ebben döntés nem is lesz, de
december 1-ig be kell adni. Az örökségvédelmi hivatal szakértőit ebbe muszáj belevonni, és
hosszas egyeztetés után arra jutottak, hogy a falak víztelenítése és vízszigetelése lenne a
következő logikus, és ebbe a pályázati körbe beépíthető lépés. Nagyságrendileg körülbelül 6,5
millió forint lenne a teljes költsége, és ennek a költségnek a fele lenne az önerő. Ha
folyamatában bármi új információ lesz, azonnal jelezni fogja, hiszen mindannyiuknak
szívügyévé vált ez a ház. Megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e valakinek kérdése. Kérdés
híján szavazást rendel el. Kéri, hogy aki az előterjesztett határozattervezettel egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
142/2014. (XI. 27.) határozata:
Lébény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván
benyújtani a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem
Kollégiuma pályázati kiírására (1. Téma: Műemlék épületek és
építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának,
felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező
képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására, Altéma
kódszáma: 3235/99) a tulajdonában álló, Lébény, 357/3 hrsz-ú
ingatlanon lévő műemléki védelem alatt álló épület (Pálos rendház,
műemléki törzsszám: 3743) lábazati vízszigetelésére.
Az állagmegóvási, helyreállítási munkálatok forrásösszetétele:
Teljes összeg: 6.568.250,- Ft
Saját forrás: 3.285.025,- Ft
Támogatásból igényelt összeg: 3.283.225,- Ft
Nevezési díj: 32.837,- Ft
A Képviselő-testület a saját forrás összegét az önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 2/2014.(II. 12.) önkormányzati rendeletében
biztosítja, a rendelet 8. a) mellékletében szereplő pályázati önrész
összegéből.
A képviselő-testület
benyújtására.

felhatalmazza

a

polgármestert

a

pályázat

Felelős: polgármester
Határidő: 2014.december 1.
Kovács Gábor megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e valakinek közérdekű bejelentése,
kérdése.
Wandraschek Ferenc Antal elmondja, hogy lakossági érdeklődés érkezett hozzá, hogy az
önkormányzat utcanyitást tervez-e például a Földes köz és a Pere köz közötti szakaszon, vagy
közművesítést valamely utcában, például a Pere köz folytatásában, hogy össze lehessen a két
közt hozni. Az Ipari parkban a rendezési tervben a másik oldalon lévő területtel kapcsolatban
van-e valamilyen szándék, terv. Úgy gondolja, hogy érdemes lenne vele foglalkozni.
Kovács Gábor elmondja, hogy ezek nem most megválaszolható kérdések, hanem inkább arra
felhívások, hogy egy belátható időn belül ezeket a kérdéseket napirendre kell venni. De nem
így, hanem a bizottság, esetleg külső szakértők bevonásával hosszas egyeztetéseknek kell
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megelőznie. Kötelezettsége a ciklusprogram elkészítése, mindkét kérdés részéről is
fajsúlyosan szerepel benne.
Kovács Gábor megköszöni a képviselők aktív munkáját. Egyéb napirend és hozzászólás
híján az ülést 19 óra 20 perckor bezárta.
K.m.f.
Kovács Gábor
polgármester

dr. Tóth Tünde
jegyző

Bujtás László
jegyzőkönyv hitelesítő

Németh Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő
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