Jegyzőkönyv
Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én, a
községházán tartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester
Dr. Angyalics Attila képviselő
Bujtás László képviselő
Nátz Miklós képviselő
Sárvári István képviselő
Wandraschek Ferenc Antal képviselő
Hiányzik: Kiszeli Lajos alpolgármester
Meghívott:
Hackné Prémus Irén pénzügyi főelőadó
Merkó Éva pénzügyi munkatárs
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Tóth Tünde jegyző
Kovács Gábor köszönti képviselő-társait, megjelenteket, illetve a televízió nézőit, az ülést
megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, egy képviselő hiányzik, de jelezte, hogy
kisebb késés után érkezni fog. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Sárvári István és
Wandraschek Ferenc Antal képviselőket. A napirend módosítására tesz javaslatot. A 3.
napirendi pont megnevezésénél egy mellékmondatot javasol beszúrni, miszerint nem csak a
beérkezett pályázatok értékelése, hanem a pályázati alap felosztásáról való döntés is
megtörténne. Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen elhangzottak alapján javasolja, hogy a
6.) napirendi pont most ne kerüljön tárgyalásra, valamint még zárt ülés tartását indítványozza.
Megkérdezi, hogy a képviselők részéről van-e módosító javaslat a napirendhez, illetve a
jegyzőkönyv hitelesítők személyéhez. Módosító javaslat híján kéri, hogy aki a javasolt
napirenddel, a módosításokkal együtt, valamint a jegyzőkönyv hitelesítők személyével
egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2013. (III. 28.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. április
25-i ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló
elfogadása.
2.) Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés.
3.) Pályázati alapról szóló önkormányzati rendelet alapján kiírt
felhívásra beérkezett pályázatok értékelése. Pályázati alap
felosztásáról döntés.
4.) A Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadása.
5.) A
Mosonmagyaróvári
Térségi
Társulási
Megállapodás
jóváhagyása.
6.) Képviselői keret felosztása.
7.) Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
8.) Egyéb döntést igénylő ügyek.
9.) Zárt ülés
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Jegyzőkönyv hitelesítők Sárvári István és Wandraschek Ferenc Antal képviselők.

1.)
A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása.
Előterjesztés ld. 1. sz. melléklet
Kovács Gábor tájékoztatásul elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen
jelen volt a könyvvizsgáló is, aki részletesen ismertette a megállapításait az anyaggal
kapcsolatban. Kolléganői határidőre elkészítették a beszámolót és a felettes szervnek
eljuttatták. Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is megtárgyalta. Megkéri a
bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.
Wandraschek Ferenc Antal a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy az
ülésen érintőlegesen foglalkoztak az anyaggal, mert úgy gondolja, hogy a 2012. évi
költségvetés elfogadható, nem mentek bele különösebben ennek boncolgatásába. Elfogadásra
javasolja.
Kovács Gábor elmondja, hogy a könyvvizsgáló semmiféle záradékot nem fogalmazott meg,
tehát nem talál jelentős hibát, eltérést a 2012. évi működésben. Megkérdezi, hogy van-e
valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, észrevétel híján kéri, hogy aki az előterjesztett
rendelettervezetet elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet, ezzel
megalkotta Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (IV. 30.)
önkormányzati rendeletét a 2012. évi költségvetési beszámolóról.
2.) Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés.
Előterjesztés ld. 2. sz. melléklet
Kovács Gábor röviden ismerteti, hogy az elmúlt évben nagyon sok ellenőrzésen estek át. A
Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrei a helyi adóztatás kapcsán
folytattak ellenőrzéseket és az erről szóló írásos jelentést ismerhették meg képviselő-társai.
Mindent rendben találtak, és a legfontosabb, hogy a jegyzőkönyv megállapította, hogy e
tevékenységgel kapcsolatban intézkedés nem szükséges. Az előterjesztést a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság is megtárgyalta. Megkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság
álláspontját.
Wandraschek Ferenc Antal a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy a
bizottság ezt a napirendi pontot is megtárgyalta. A polgármester úr már említette a belső
ellenőrzéssel kapcsolatban, hogy a belső ellenőrök jelentése szerint szúrópróba szerűen
végzett munkája alapján nem talált olyan esetet, olyan kirívó gondot, ami befolyásolhatta
volna a véleményét. Meglátásuk az, mivel lejárt a szerződésük a kistérségi belső ellenőrökkel,
ezért új belső ellenőrt keres az önkormányzat, aki ezután ezt a feladatot fogja ellátni, és úgy
gondolja, hogy szintén közmegelégedésre fogja a munkáját végezni. A bizottság hosszas vita
után elfogadásra javasolja ezt az előterjesztést is.
Kovács Gábor megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése,
kiegészítése. Kérdés, észrevétel híján kéri, hogy aki az előterjesztett jelentést elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2013. (III. 28.) határozata
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megállapítja, hogy a helyi adók beszedésével és behajtásával kapcsolatos
belső ellenőrzés alapján külön intézkedés elrendelésére nincs szükség.
A Képviselő-testület az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja.
3.) Pályázati alapról szóló önkormányzati rendelet alapján kiírt felhívásra
beérkezett pályázatok értékelése. Pályázati alap felosztásáról döntés.
Előterjesztés ld. 3. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy több éve folyik az önkormányzat részéről a helyi civil
szervezetek támogatása úgy, hogy egyfajta pályázati rendszert hoztak létre, és hosszas vita
mellett születik egy javaslat a Humán Bizottság ülésein, amely valamiféle konszenzust próbál
teremteni a rendelkezésre álló keretek, illetve a szervezetek különböző igényei között. A
javaslatot egy többfordulós megbeszélés előzte meg. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is
véleményezte ezt. Megkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.
Wandraschek Ferenc Antal a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy ezt a
napirendi pontot is megtárgyalták. Hosszas vita alakult ki. Tudomásul kell venni, hogy
pénzügyi kereteik eléggé korlátozottak. Azt gondolja, hogy az önkormányzat maximálisan
teljesítette az igényeket, sőt a keretet túl is lépte, ezáltal is biztosították a civil szervezeteknek
a működésükhöz a feltételeket. A civil szervezetek megérdemlik ezeket a támogatásokat. A
bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a pályázati alap felosztását.
Kovács Gábor elmondja, hogy a költségvetésben ennek a pályázati alapnak a nagysága 7.045
eFt volt, a beérkezett igények összessége 11.355.025 Ft volt. A többszörös megbeszélés
eredménye az lett, hogy az összes javasolt támogatás 8.125 eFt. Ez állítandó szembe a 7.045
eFt-tal, így 1.080 eFt-os különbözet keletkezett. Meg kell oldani, hogy az igényekhez képest
csökkentett, de a másik oldalon a tervben rögzített számokhoz képest növelt keret elfogadásra
kerüljön. Megkérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele, kiegészítése.
Wandraschek Ferenc Antal a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke megkéri Bujtás
László bizottsági tagot, hogy a bizottsági ülésen elhangzott álláspontját szíveskedjék
ismertetni.
Bujtás László álláspontja, hogy az 1.080 eFt-ot valahonnan el kell venni. Tudatában lévén
annak, hogy a civil szervezetek roppant fontosak, hiszen az önkormányzatok rendezvényein
ezek a szervezetek töltik meg élettel a falut. Ő is azt javasolta, hogy az 1.080 eFt-ot ne adják
oda, hanem maradjanak a kijelölt összegnél. Javaslata az, hogy az 1.080 e-Ft-ot egy második
fordulós pályázattal próbálják elnyeretni, ismerve már júliusban, augusztusban a költségvetés
állását, amikor már biztosak abban, hogy ezt az összeget ki lehet szorítani a költségvetésből.
A keretnél maradást javasolja és egy későbbi új pályáztatást a költségvetés akkori állása
ismeretében.
Kovács Gábor megkockáztatja, hogy soha nem lesz olyan, hogy a beérkező igény
ugyanannyi lesz, mint a rendelkezésre álló keret. Megkéri a civil szervezeteket, főleg a
vezetőiket, hogy a jövőben még hangsúlyosabban törekedjenek arra, hogy ne az
önkormányzat által átengedett források legyenek az ő működésük alapjai, hanem
igyekezzenek más, nem önkormányzathoz köthető pályázati forrásokat találni. Elmondja,
hogy a civil szervezetek pályázataival nagy horderejű dolgokat is sikerült elérni az elmúlt
években. Példaként említi a játszótereket, ahol a civil szervetek működése nagyon fontos volt,
mert a civileken keresztül kedvezőbben juthatott a település forrásokhoz. A pályázatok esetén
az önrészt az önkormányzat a képviselő-testület döntése alapján biztosította, ezeket is hozzá
kell tenni a civil szervezetek támogatásához. Megköszöni a civil szervezetek ez irányú
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közreműködését. Ismételten kéri, hogy próbáljanak meg más forrásra is szert tenni, ne csak az
önkormányzat pályázati lehetőségére.
Dr. Angyalics Attila egyetért az előtte szólókkal. Egy egyesületet érez hozzá közelebb
állónak, a tűzoltó egyesületet. Véleménye szerint többet érdemelnének. Példaként említi a
húsvéti belvizes helyzetet, egyedül ők dolgoztak, amiért dicséret illeti meg őket.
Kovács Gábor elmondja, hogy ha elfogadja a testület ezt a növekményt, akkor ennek a
forrását meg kell találni. Hosszas költségvetési vizsgálódás alapján van egy forrás, amit erre
javasolnak. Minden évben jelentős hitelből kellett működni a nagyobb beruházások miatt, a
folyószámla hitelre gondol. Költségvetésben szerepel egy sor, a hitel kamatra. Az elmúlt év
pozitív szaldójú volt, van némi áthozat is, valamint az idei év eddigi tevékenysége azt
prognosztizálja, hogy nem kell talán egész évben sem hitelt igénybe venni. Viszont erre a
tevékenységre hitel kamat el lett különítve a költségvetésben. A pénzügyes kolléganőivel
konzultálva ennek a plusz igénynek a forrására ezt a sort jelölnék meg. A bizottság
véleményét is összegezve azt terjeszti elő, hogy 8.125 eFt-ot és ennek forrását, a hitel
kamatot, fogadják el,aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2013. (III. 28.) határozata
I. Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
pályázati alapról szóló 7/2011.(III.28.) önkormányzati rendelet
alapján kiírt felhívásra beérkezett pályázatokat 2013. évben az
alábbi támogatási összegek szerint támogatja:
1./ Játék-Vár” Szülők az Óvodásokért Egyesület pályázata 60.000.- Ft
támogatási összeggel,
2./ Egyesület Lébényért pályázata: 90.000.-Ft támogatási összeggel,
3./ Eight Singers Lébényi Énekegyüttes pályázata, 70.000.-Ft
támogatási összeggel,
4./Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület pályázata: 200.000.-Ft
támogatási összeggel,
5./ F-16 Lébény Postagalamb Sportegyesület pályázata 50.000.-Ft
támogatási összeggel,
6./ Hagyományőrző Orchidea Klub pályázata 70.000.- Ft támogatási
összeggel,
7./ Iskolai Szülői Munkaközösség pályázata: 50.000.-Ft támogatási
összeggel,
8./ Kovátsné Uray Tímea pályázata 15.000.-Ft támogatási összeggel,
9./ Lébény Sportegyesület pályázata: 4.300.000.-Ft támogatási
összeggel,
10./ Lébényi Gyermekkar pályázata 40.000.- Ft támogatási összeggel,
11./ Lébényi Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület pályázata
550.000.-Ft támogatási összeggel,
12./ Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar pályázata 700.000.-Ft támogatási
összeggel,
13./ Lébényi Lovasok Lébényért Egyesület pályázata: 200.000.-Ft
támogatási összeggel,
14./ Lébényi Motoros Egyesület pályázata 150.000.- Ft támogatási
összeggel,
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15./ Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete pályázata: 250.000.-Ft
támogatási összeggel,
16./ Önkéntes Tűzoltó Egyesület pályázata: 700.000.-Ft támogatási
összeggel,
17./ Sipos László Tiborné pályázata 20.000.- Ft támogatási összeggel,
18./ Steiningerné Horváth Csilla Anna pályázata 60.000.-Ft támogatási
összeggel,
19./ Takáts Tímea pályázata 50.000.- Ft támogatási összeggel
20./ Vox Angelica pályázata 150.000.- Ft támogatási összeggel,
21./Vöröskereszt Lébényi Szervezete pályázata 350.000.-Ft támogatási
összeggel,
II. A nyertes pályázatok forrásaként, az erre a célra elkülönített
keretösszegen túl, az 1.080.000 Ft különbözet forrását az önkormányzat
2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 12.) önkormányzati
rendelet a működési kiadásokat tartalmazó 9./b) számú melléklet
841112 önkormányzati jogalkotás elnevezésű szakfeladat kiadásaiból
(tervezett hitel kamat) jelöli meg.
Felelős: polgármester
Határidő: a támogatás kifizetése: a polgármesterhez címzett írásbeli kérelem
alapján, legkésőbb 2013. december 31-ig.
4.) A Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadása.
Előterjesztés ld. 4. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Tóth Tünde jegyzőnek.
Dr. Tóth Tünde köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a napirendi pont tárgyalására
azért van szükség, mert új hivatal alakult, a polgármesteri hivatal átalakult közös
önkormányzati hivatallá. Önálló költségvetési szerv lett, amelynek szervezeti és működési
szabályzattal kell rendelkeznie az államháztartási törvény értelmében. Az államháztartási
törvény végrehajtási rendelete ennek a szervezeti és működési szabályzatnak a tartalmára is
tartalmaz előírásokat. Ezen előírásoknak megfelelően készítette el a szabályzatot és terjeszti a
képviselő-testület elé. A hivatal működésének az alapdokumentuma ez. A hivatal különböző
adatai szerepelnek benne, jogállására, irányítására vonatkozó adatok, az alaptevékenységeinek
a felsorolása, a szervezeti tagozódása, tartalmazza a hivatali munkaköröket, ügyfélfogadási
időt, munkaidőt, a bélyegzőkre vonatkozó rendelkezéseket. Nagyon sokrétű dokumentum,
kötelező szabályozás, amelynek a megalkotására, felülvizsgálatára az ÁSZ jelentés miatt is
szükség volt, hiszen ez is adott különböző instrukciókat, hogy mit kell egy ilyen
szabályzatnak tartalmazni. Ezen megállapításokat is igyekezett ebbe beleépíteni. Kéri a
képviselő-testületet, hogy az előterjesztést fogadja el.
Kovács Gábor megkérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele, kérdése. Kérdés, észrevétel
híján szavazásra teszi fel. Kéri, hogy aki elfogadja a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatát, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2013. (III. 28.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
határozat melléklete szerint jóváhagyja a Lébényi Közös
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Önkormányzati Hivatal szervezeti és Működési Szabályzatát.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

5.) Mosonmagyaróvári Térségi Társulási Megállapodás jóváhagyása.
Előterjesztés ld. 5. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy ezzel már többször foglalkoztak. Most érkezett arra a szintre,
hogy a 27 tagú kistérség átalakuljon, és elfogadja az új társulási megállapodást. Néhány
dolgot ismertet róla általánosságban. A jelenleg működő kistérségi szervezetek ez év június
30-ig maradnak életben. Utána a törvény erejénél fogva ezeket vagy meg kell szüntetni, vagy
át kell alakítani. Lébény Mosonmagyaróvárhoz tartozik, ez esetben úgy alakult a helyzet,
hogy a szervezet folytatja működését. Más lesz a neve, Mosonmagyaróvári Térségi Társulás.
Azok a települések, akik ebben benne voltak úgy döntöttek, hogy a továbbiakban is
maradnak. Véleménye szerint, a megyében a legjobban, legszervezettebben és
leghatékonyabban működő kistérség volt a mosonmagyaróvári. A szakmaiság, a közös
együttes működtetés is sok esetben olyan komoly érv volt, hogy ez így fent tudott maradni.
Annyi a változás, hogy az önkormányzat a belső ellenőrzést kivonja, és saját berkein belül
fogja ellátni. Az előterjesztés nagyon részletes. Megjegyzi, hogy a 8.ha pontnál a fogyatékkal
élők nappali ellátása, amelyről az előző ülésen döntöttek, még nem került átvezetésre az
anyagon, , nem szerepel benne Lébény, de a testület már döntött erről, hogy bent marad, amit
jeleztek is titkár úr irányába. Javasolja az előterjesztés elfogadását annál is inkább, mert ez
csak akkor léphet életbe, hogy ha valamennyi, a társulásban szereplő önkormányzat, írásban
eljuttatja pozitív döntését a társuláshoz. Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése,
észrevétele.
Nátz Miklós megjegyzi, hogy Mosonszentmiklós is tag.
Kovács Gábor elmondja, hogy ezen ő is meglepődött. Az óvári kistérségben a szakfeladat
ellátás kiváló, azért ezt a továbbiakban is itt kívánják igénybe venni. A jogi szabályozás
lehetővé teszi, hogy a győri járáshoz tartozó szervezet az óvári kistérség szakfeladat ellátási
szervezetein keresztül vegye igénybe az állami szolgáltatásokat. Lehetősége van rá, és ők úgy
döntöttek, hogy itt szeretnék igénybe venni. Javasolja elfogadásra.
Megjegyzi, hogy 18.32 órakor megérkezett Kiszeli Lajos alpolgármester úr, így már az ő
szavazata is számít.
Kéri, hogy aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
49/2013. (III. 28.) határozata
Lébény
Nagyközség
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodását az
előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert,
munkacsoportot értesítse.

hogy

a

döntésről

az

előkészítő

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodást az
Önkormányzat nevében aláírja.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 3.

6.) Képviselői keret felosztása.
Előterjesztés ld. 6. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy hagyománya van Lébényben, hogy a képviselők a munkájukat
ingyenesen végzik a település javára. Képviselői keretet állapítanak meg, amit nem vesznek
fel, hanem valamilyen általuk fontosnak tartott cél támogatására fordítanak. Annyi változás
van, hogy többségi döntés értelmében az idei évben nem 100 eFt/képviselő, hanem ennek
duplája, 200 eFt/képviselő összegre növekedett a keret összege. Egységes, jól áttekinthető,
táblázati formában kell elfogadni. A következő újságban ezt meg fogja jelentetni.
Kérdés, észrevétel híján kéri a képviselő-testületet, hogy a képviselői keret felosztását a
mellékelt táblázatnak megfelelően fogadja el.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
50/2013. (IV. 25.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
képviselői keret 2013. évi felosztását a mellékelt táblázatban
foglaltak szerint elfogadta.
Határidő: 2013. december 31-ig folyamatos
Felelős: polgármester
Kovács Gábor kéri a szervezeteket, hogy írásban kérjék az igényelt összeg lehívását.
7.) Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előterjesztés ld. 7. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatokról készült jelentést a
képviselők írásban megkapták. A legutóbbi ülés óta történt eseményeket az alábbiak szerint
sorolja fel:
· Legutóbb március 28-án találkoztak testületi ülésen.
· Április 4-én a közösségi házban helyszíni szemle folyt, ami után kapták meg a
használatbavételi engedélyt.
· 11-én a Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás tanácsülésén
volt. Gőzerővel folyik minden településen az ottani objektumok kialakítása.
Lébényben ez a gyűjtőszigetek és hulladékudvar kialakítását jelenti. Egyelőre tudják
tartani a kivitelezésben előírt tempót.
· 13-án a környezet takarítási akciója zajlott. A faluba bevezető utakat, központi
részeket takarították ki, 25 fő jelenlétével. A Rekultív Kft. az összegyűjtött szemetet
ingyenesen szállította el és a gyűjtéshez szükséges eszközöket is biztosította. Ezúton is
köszöni a segítségüket.
· 16-án Mosonmagyaróváron volt. Készül a területfejlesztési koncepció, ennek volt
egyeztetési fóruma. Az anyag a következő pályázati ciklusra várható főbb
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·
·

·
·

koncepcionális dolgokat foglalja össze. Ezen a napon az MVH ellenőrei jártak itt. Az
IKSZT beruházását, számláit, pályázati munkáit ellenőrizték. Május 3-án lesz a
hivatalos megnyitója az IKSZT-nek.
18-án a Pannon-Víz Zrt-nél volt regionális ülés.
19-én eleget tett a lengyelországi település meghívásának. Villámlátogatás során
megismerhette az ottani önkormányzati működést. Ez egy újabb, két ország közötti
pályázati lehetőség alapjait teremtheti meg, illetve a két település lakossága közötti
együttműködésre is lehetőséget teremthet.
Lezajlott a lomtalanítás. Hihetetlen mennyiségű lom került elő, több, mint amit
ingyenesen szolgáltat a Rekultív Kft. Erről utólag kapnak elszámolást, amiről
tájékoztatni fogja a testületet.
25-én délelőtt a kistérségi tanács, délután pedig a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
ülésén vett részt.

8.) Egyéb döntést igénylő ügyek.
a) Tájékoztatás az ÁSZ jelentés kapcsán tett intézkedésekről
Kovács Gábor megkéri dr. Tóth Tünde jegyzőt, hogy az ÁSZ ellenőrzés kapcsán a belső
ellenőrzés további menetéről tájékoztassa a testületet.
Dr. Tóth Tünde tájékoztatja a képviselő-testületet és a lakosságot is, hogy az ÁSZ ellenőrzés
kapcsán az utóbbi időszakban milyen intézkedéseket tettek. Az intézkedési tervben vállalták,
hogy a belső ellenőrzésre új szerződést kötnek. A képviselő-testület is döntött, hogy nem a
kistérségen belül, hanem új külső vállalkozóval kívánja a továbbiakban ezt a feladatot
elvégeztetni. Sikerült találni egy nagyon jó referenciával rendelkező belső ellenőrt, Böröczné
Kőszegi Zsuzsanna asszonyt, okleveles könyvvizsgáló belső ellenőr. A továbbiakban vele
kívánnak együttműködni és ellátni ezt a feladatot. Az ÁSZ jelentés kapcsán a szabályzatok
felülvizsgálatát is megkezdték az intézkedési tervnek megfelelően. Többek között az SZMSZ
is ezért került az ülés napirendjére. Az ÁSZ-hoz megküldött intézkedési tervről ez ideig
visszajelzés nem érkezett, így a tervnek a vonalán haladva minden tőle telhetőt megtesz annak
érdekében, hogy határidőre eleget tegyen az abban foglaltaknak.
b) Lébény Nagyközség Önkormányzat bankszámláinak megszüntetése
Előterjesztés ld. 8. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a kiküldött anyagban szerepel egy technikai jellegű határozat
meghozatalára javaslat. Már nem működő, vagy megszűnt egységeik számláinak
megszűntetéséről szól. Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés,
észrevétel híján kéri, hogy aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
51/2013. (IV. 25.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek
megfelelően az OTP Nyrt.-nél vezetett bankszámláira az alábbi
változásokat fogadja el:
1. Lébényi Általános Iskola és Zeneiskola fenntartása átkerült a
Klebersberg Intézmény Fenntartó Társuláshoz, emiatt a
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11737076-16714214-00000000
megszűntetésre kerül.

számú

bankszámla

2. Lébény Polgármesteri Hivatal megszűnt, ezért a 1173707615727952-00000000 számú bankszámla megszűntetésre kerül.
3. Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal - a Lébényi
Polgármesteri Hivatal jogutódja – önálló bankszámla nyitására
kötelezett
költségvetési
szerv,
bankszámlanyitási
kötelezettségünknek eleget tettünk, az új bankszámla elnevezése
és száma: Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal, 1173707615810829-00000000
4. PHARE CBC pályázat projekt fenntartási időszaka lezárult,
emiatt 11737076-15366973-08350000 számú bankszámla
megszűntetésre kerül.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
c) Zárt ülés elrendelése
Kovács Gábor elmondja, ahogy a bevezetőben is említette, a nyílt ülést követően zárt ülés
tartására is szükség van, amit egy ingatlanügy tárgyalása indokol. A zárt ülés elrendeléséről
külön határozatban kell dönteni. A zárt ülés elrendelésére az új önkormányzati törvény
lehetőséget ad, abban az esetben is, ha a nyílt ülés tartása az önkormányzat üzleti érdekét
sértené, ami jelen esetben fennáll. Ezért kéri a képviselő-testületet, hogy a zárt ülés
elrendeléséről a fentiek szerint döntsenek.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
51/2013. (IV. 25.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 46.§ (3) bekezdésére tekintettel a nyílt ülést követően, egy
az önkormányzatot érintő ingatlanügy tárgyalása kapcsán zárt ülés
tartását rendeli el, tekintettel arra, hogy a nyilvános tárgyalás az
önkormányzat üzleti érdekét sértené.
Felelős: Kovács Gábor polgármester
Határidő: 2013. április 25.

d.) Egyéb ügyek
Kovács Gábor megkéri Wandraschek Ferenc Antalt, az I. világháborús emlékmű felújítását
előkészítő bizottság elnökét, hogy röviden ismertesse a jelenlegi helyzetet, mit sikerült eddig
elérni, mik a közeljövő tervei.
Wandraschek Ferenc Antal elmondja, hogy megalakult az I. világháborús emlékmű
felújítását előkészítő bizottság, aki azt vállalta, hogy a 100 éves jubileumra ezt az emlékművet
felújítja. Az önkormányzattal, civil szervezetekkel és a lakossággal közösen és egyéb
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támogatókat keresve teljesen fel fogják újítani az emlékművet. A bizottság kétszer ülésezett,
többször szemrevételezte az emlékművet. Az a véleményük, hogy egy komoly előkészítés
után komoly kőmunkát, bronz- és fémmunkát kell elvégeztetni. Több árajánlat érkezett,
ezekről még nem született döntés. Következő feladat az lenne, hogy a testülettel közösen a
beérkezett pályázatokról döntsenek. Jó lenne, ha a bizottság által elfogadott augusztus 20-i
határidő tartható lenne. Az árajánlatot tevők szavai közül kivette, hogy teljesíthető ez a
munkatempó. Szándékuk az, hogy széleskörű felhívást tegyenek, melyben a lakosságot
szólítanák meg anyagi támogatás céljából. Amennyiben a támogatásból összejött összeg nem
elegendő, úgy az önkormányzat teljes garanciát vállal arra, hogy a képviselő-testület által
elfogadott munkálatok költségét teljes egészében kipótolja. Ez a gesztus a község részére
nagyszerű lesz. A bizottság a munkáját a jövő héten fogja folytatni. Egy rendkívüli testületi
ülés összehívását javasolja az árajánlatok eldöntésére. Vannak helyi vállalkozók, szem előtt
tartva minden apró részletet, ami befolyásolhatja az emlékműnek a hosszú távú felújítását,
figyelembe vesznek. Azt gondolja, hogy mindenki számára megnyugtató eredményt
szeretnének produkálni. Ismételten kéri a lakosság támogatását.
Kovács Gábor elmondja, hogy már készül a felkérés fogalmazványa, több fórumot is
keresnek, hogy ez eljuthasson a lakosokhoz. Közérdekű kötelezettségvállalási alszámlát
korábban már nyitottak, amire egyértelműen és kizárólag ezek a befizetések fognak befolyni,
bármikor kontrollálható. Van már sárga csekk is, és egy nagyobb mennyiség utánnyomtatása
folyik. Napok kérdése, és ennek gyakorlati része is rendelkezésre áll.
Tájékoztatásul elmondja, hogy a hivatásos tűzoltósági helyszín kialakítása elkezdődik. A lakó
elszámolt és kiköltözött. A tűzoltóság részéről a vagyonrendezés elkezdődött. Ennek
ismertetésére megkéri dr. Tóth Tünde jegyzőt.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy a napokban kaptak a Nemzeti Vagyonkezelőtől egy levelet,
amelyben kérték, hogy a kulcsait biztosítsák ennek az ingatlannak, hiszen ahhoz, hogy a
Vagyonkezelő az épületet hivatalosan át tudja venni, értékbecslést kell végeztetniük. Ehhez
kérték a kulcsokat, amelyet már korábban a győri Katasztrófavédelmi Igazgatóság
képviselőjének átadtak, ezt jelezték a vagyonkezelőnek. Az ügyben is egyeztettek, hogy fog
történni a szerződéskötés az alapján a határozat alapján, amit korábban a képviselő-testület
hozott. Az értékbecslést meg kell várni, azt követően fog megtörténni a szerződéskötés az
ingyenes adományról. Jelezték, hogy a képviselő-testületnek azon kívánságát, hogy csak és
addig, amíg működik a katasztrófavédelmi őrs, addig adják ezt oda az államnak, illetve a
katasztrófavédelemnek. Ezt ők tudják akceptálni, ez így fog bekerülni a szerződésbe. Mindent
megtesznek, hogy ez minél gyorsabban működjön.
Kovács Gábor megkérdezi képviselő-társait, hogy az egyéb ügyekhez van-e valakinek
észrevétele.
Wandraschek Ferenc Antal elmondja, hogy a szúnyogirtásról nem beszélt Bujtás László az
ülés elején. Ezzel is foglalkozni kellene.
Bujtás László elmondja, hogy az egyik javaslata az volt, hogy most ne adják oda a plusz 1
mFt-ot a civil szervezeteknek, tartalékolják erre a célra, mivel valószínűleg szükség lesz
szúnyogirtásra, amelyre hozzávetőleg 1,5 mFt-ba kerül. A képviselő-testület igyekszik majd
valamennyire szúnyogtalanítani a község területén.
Nátz Miklósnak szúnyogirtással kapcsolatban az a véleménye, ha kell, akkor szavazzák meg,
mivel már most aktuális lenne. A majálist akár el is ronthatja a szúnyoginvázió.
Kovács Gábor elmondja, hogy ez eddig is úgy működött, hogy ha nagyon muszáj, akkor
mindig előteremtették rá a pénzt. Néhány éve tettek kísérletet a földről elvégzett meleg ködös
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szúnyogirtásra, ami hatásosnak bizonyult. Indítványozza ezúton is, hogy a majális kapcsán az
előtte való napon ezt tegyék meg.
Nátz Miklós a kialakult belvíz, illetve csapadékvíz elvezetési problémát veti fel. Elég súlyos
gondokat okozott húsvét táján. Erre kellene szakember, aki felméri és ellenőrzi a csapadékvíz,
illetve belvíz elvezetési rendszert. Komoly oka van annak, hogy ilyen árokrendszer lett
kialakítva Lébényben. Tűrhetetlen, hogy feláznak házak és emberek élete munkája megy
ezáltal tönkre. Tegyenek meg mindent ez ügyben, hogy ne odázódjon el. A lomtalanítással
kapcsolatban elmondja, hogy akik elkezdték a szelektálást, nagyon nagy rendetlenséget
csináltak, megkezdték a fémhulladék kinyerését a szemétből és nem tudja, hogyan lehetne ezt
jobban felügyelni, korlátozni.
Dr. Angyalics Attila kapcsolódik Nátz Miklós hozzászólásához. Elmondja, hogy elmúlt
évben ugyanezt márt szóvá tette a lomtalanítással kapcsolatban. Elképesztő rendetlenséget
hagytak maguk mögött, nem tudja, hogy kinek kellene ezt felügyelni, rendőrségnek, vagy
bárkinek, de ez elfogadhatatlan és a takarítás valószínűleg az önkormányzaté lesz sajnos. Az
ülés előtti megbeszélésen szó volt a község útjainak rendbehozataláról. Polgármester úr azt
mondta, hogy augusztus körül, nyár folyamán kezdődnek útépítések. Megkérdezi, hogy ki
méri fel ezt az állapotot majd, ki fogja meghatározni, hogy melyik utcák, illetve járdák
lesznek rendbe rakva, illetve pályáztatás történik-e az utaknak a javítására. Egyéni javaslata,
és bízik benne, hogy képviselő-társai közül is lesz hozzá hasonló gondolkodású, Lébény
újság, amely hosszú ideje, tudja, hogy polgármester úrnak édes gyermeke, jelenjen meg
továbbra is, de javasolja egy kicsit a szűkítését. Nagyon sok képpel van teli, túlzottan
képriportszerű lett. Javasolja az oldalszám csökkentése mellett a példányszám csökkentését is.
Háztartások zömében számítógépek vannak, így elektronikus formában is el tudja olvasni, aki
akarja. Javasolja akár a nyugdíjas egyesületnek csökkentett lapszámot, és aki nem tud
hozzáférni interneten keresztül, ők tudják olvasni ezeket az újságokat. Főleg ilyenkor, amikor
pénzt kell áldozni szúnyogirtásra, belvíznek a megoldására. Tudnának ez által jelentős
összeget félre tenni.
Wandraschek Ferenc Antal megkérdezi, hogy milyen jogi lehetőségek vannak a rendeletek
alapján a házak előtti árkok tisztántartására, illetve a házak környékének rendbetételére. Kéri,
hogy a külföldiek részére egy német, vagy angol nyelvű tájékoztatást küldjenek ki arról, hogy
milyen kötelezettségeik vannak az előbb említettekkel kapcsolatban.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy megvan a jogi lehetőség mind az árok, mind a rendbetétel
tekintetében. Az árkokkal kapcsolatban szükség is volt sajnos felhívással élni a belvíz miatt.
Az ingatlan tulajdonosnak kötelessége biztosítani, hogy a vízátfolyás az ingatlana előtti
árokban zavartalan legyen. Nem helyi rendelet, hanem országos jellegű szabályozás mondja
ki az ingatlan tulajdonosnak az ilyen kötelezettségeit. Az egyéb rendben tartásnál biztosan a
gyommentesítésre, elgazosodásra gondolt képviselő úr. Itt is megvan a jogi lehetőség, hogy az
allergén gyomnövények elleni védekezési kötelezettséget előírják a tulajdonosnak. Több
alkalommal ment ki ilyen felszólítás az utóbbi években. Jó ötletnek tartja a külföldiek
tájékoztatását, mindent megtesz ennek érdekében.
Kovács Gábor az árkokkal kapcsolatban hozzáfűzi, hogy minden évben tesznek ez ügyben
valamit lehetőségeikhez mérten. A teljes falura kiterjedő felmérésre öt éve kért helyszíni
bejárást, 3-5 mFt körül lenne a költségvonzata annak, hogy az egész falut felmérjék. Tény,
hogy ez a terület lapos, sík terület, ha ilyen nagymennyiségű csapadék lesz, akkor nem
zárható ki, hogy a jövőben ilyen bekövetkezik. Minden évben elvégzik az ároktisztítást, ha
szükséges árkot szednek ki. Nem véletlen, hogy az elmúlt 40 évben nem nyúlt hozzá senki az
árokrendszerhez, mert olyan költségeket jelentene. Teljes mértékben egyetért Nátz Miklós
által elmondottakkal.
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Nátz Miklós benne felmerült olyan remény, ha egy szakember mondja, hogy esetleg el is
hinnék, hogy az elvezést elősegítené egy fenékmélyítés a Rabi tónál, így sokkal több víz
beleférne. Lehet, hogy lehetne rá esetleg központi forrást is találni rá.
Kovács Gábor elmondja, hogy több próbálkozás történt 2006. óta. Megpróbáltak különböző
pályázati forrásokban erre pénzt találni. Hiába teszik rendbe az árkokat, ha nem veszi fel a
gyűjtőjeként a tórendszer. Eddig is és azután is ezeket figyelni fogja, amennyiben lehetőség
lesz rá, pályázni fognak. Az újság ügyéről nem akar véleményt mondani, ebben ő valóban
érintett. Azt tudja mondani, hogy most itt hallott egy negatív véleményt, rengetegen viszont
pozitív véleményt fogalmaznak meg. Olyat soha nem fognak tudni alkotni, hogy mindenkinek
megfeleljen. Példányszám tekintetében már történt változás, miszerint nem 6, hanem 5 jelenik
meg évente. Elfogadja dr. Angyalics Attila véleményét, hogy minek annyi kép, de a másik
oldalon meg azt a megjegyzést kapják sokaktól, hogy milyen jó, hogy ennyi kép van benne.
Véleménye szerint ez egy nagyszerű dolog, hogy ezt annak idején elkezdték, egy
kordokumentumot, egy olyan anyagot hagynak hátra, ami addig ilyen minőségben nem volt.
Ha a testület úgy dönt, hogy ezt megszünteti, tudomásul veszi, de azt is kéri, hogy ezt névvel
vállalja fel mindenki és majd mondja el az embereknek, neki ez a véleménye, azért lett ez a
döntés.
Dr. Angyalics Attila elmondja, hogy a véleményét mondta el, nem megszüntetésről beszélt.
Kovács Gábor szerint lehet felelősségük, hogy egy értékrendet próbáljanak megvédeni,
szerinte a lébényi közéletnek egyik oszlopa az, hogy ilyen kommunikációt, ilyen felületet
tesznek le az asztalra. Igaz, hogy ez nem minden helybelinek tetszik, azt tudja mondani, hogy
nagyon sok helyről, nem csak Lébényből, pozitív észrevételt kap. Sajnálná, ha ez történne, de,
ha a testület többségében úgy dönt, akkor fejet kell hajtani neki.
Nátz Miklós elmondja, hogy a Lébény Újság következő számában már leírásra kerül az
emlékmű felújítása. Amennyiben lehetséges, lehetne mellékelni benne sárga csekket, így már
meg is van oldva, hogy hogyan jut el a háztartásokba.
Kovács Gábor elmondja, hogy 250 db-ot rendeltek eddig, kéri, hogy ezt hadd tartsák, mivel
ennek is van költsége, azt gondolja, hogy inkább rendeljenek utólag, mint hogy kidobják.
Egyéb napirendi pont és hozzászólás híján az ülést 19:35 órakor bezárta.

K.m.f.

Kovács Gábor
polgármester

dr. Tóth Tünde
jegyző

Sárvári István
jegyzőkönyv hitelesítő

Wandraschek Ferenc Antal
jegyzőkönyv hitelesítő
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