Jegyzőkönyv
Készült: Lébény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án a
városházán tartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester
Kiszeli Lajos alpolgármester
Bujtás László képviselő
Nátz Miklós képviselő
Sárvári István képviselő
Wandraschek Ferenc Antal képviselő
Hiányzik: dr. Angyalics Attila képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Tóth Tünde jegyző
Meghívott:
Rácz Róbert Börcs község polgármestere
Hackné Prémus Irén pénzügyi főelőadó
Kovács Gábor köszönti képviselő-társait, megjelenteket, illetve a televízió nézőit, az ülést
megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagjából 6-an jelen vannak, tehát az ülés
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Bujtás László és Sárvári István
képviselőket. A meghívóban szereplő napirend módosítására tesz javaslatot. Első
napirendként javasolja megtárgyalásra a Börcs községgel közösen beadandó pályázattal
kapcsolatos tájékoztatást. 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 és a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
113/2013. (XI. 28.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. november
28-i ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) „Múlttal a jövőért” (LEADER Térségek közötti együttműködés)
pályázatban történő részvétel
2.) Tájékoztatás az Önkormányzat 2013. háromnegyed éves
gazdálkodásának helyzetéről.
3.)Az önkormányzat 2014. évi belsőellenőrzési terve.
4.) A 2014/2015. tanévi iskolai felvételi körzeteinek véleményezése.
5.) Háziorvosi és iskolaorvosi rendelés változásának jóváhagyása.
6.) Megbízás adása települési helyi vízkár-elhárítási terv készítésére.
7.) a) Az évente megrendezésre kerülő zenés-táncos rendezvény
időpontjának meghatározása.
b) Helytörténeti gyűjtemény kialakítása.
8.)Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
9.) Egyéb döntést igénylő ügyek
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1.) „Múlttal a jövőért” (LEADER Térségek közötti együttműködés) pályázatban történő
részvétel
Kovács Gábor köszönti Rácz Róbert polgármestert. Elmondja, hogy képviselő-társainak
annyit említett, hogy van egy közös pályázati lehetőség, aminek nagyon gyors a beadási
határideje és azért kért Rácz Róbert lehetőséget, hogy képviselő-társainak röviden ismertesse
ezt. Átadja a szót neki, és kéri, hogy a felmerülő kérdésekre szíveskedjen válaszolni.
Rácz Róbert köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy kiírásra került egy olyan pályázat,
ami térségek közötti együttműködésre szól. A Szigetközi Leader közel tökéletesen működő
egyesület, nem mondhatja el ugyanezt az ő egyesületükről, amely 65 települést ölel fel.
Fontosnak tart egy bizonyos típusú gondolkodást, ami a térségek közötti együttműködésről
szól. A pályázat lehetőséget ad arra, hogy 19 települést magába foglaló, egységesebb térséget
képező területnek a lehetőségeit felmérjék, feldolgozzák, dokumentálják. A pályázatnak a
beadási határideje a holnapi nap. Szeretnék feltérképezni különböző technikákkal, hogy a 19
településen milyen értékek vannak, gondol itt a meglévő tudásra, szakismeretre, helyi
termékekre, kapcsolódási pontok keresésére. Nem ismerik egymást, a szomszéd faluról sem
tudnak nagyon sok mindent. Azt a tudást, amit össze tudnak gyűjteni ennek a programnak a
keretében, megjelentetnék egy füzetben, illetve a különböző korosztályoknak vetélkedő
formájában meg tudnák mutatni, azt gondolja, hogy előrébb lennének. A pedagógusoknak
nagy szerepet szánna ez a program, a brossura használatában is nagy szerep hárulna rájuk. A
helyi termékeket szeretnék megfelelő piacra vinni, pavilonok megteremtését jelentené,
internetes felület megjelenítését, ahol láthatják a 19 települést és hogy hol, és milyen termék
érhető el. Ezek távlatba mutató elképzelések, hinni akarja, hogy van jövője. 50 mFt-os
pályázat, amit a 19 település szeretne elérni. 100 %-osan finanszírozott pályázat. A 19
településnek nem kell beletennie pénzt. Az utófinanszírozás miatt bizonyos összeget előre
meg kell hitelezni. Az 50 mFt 4-5 kifizetési kérelemmel lenne realizálva. Szeretnének más
finanszírozást is bevonni, de alapvetően a 19 településnek kellene meghiteleznie 10-12 mFtos összeget, ami a kifizetési kérelmek szakaszolásából egy-egy kifizetéshez kapcsolódik. A
folyamat bemutatására egy hirdetőtábla rendszerben is gondolkodnak, amely részben a
településeket mutatná be, a települések értékeit, az egész programról is szólna. A felmerülő
kérdésekre megpróbál válaszolni. Szeretné, ha megvalósulna ez a program, ehhez kéri a
képviselő- testület támogató segítségét.
Wandraschek Ferenc Antal megkérdezi, hogy ki lesz a gesztor, van-e erre terv? A
hozzájárulás lakosság arányosan lenne, vagy hogy tervezik? Milyen gazdasági
együttműködésre gondoltak?
Rácz Róbert elmondja, hogy a gesztor a Rábcatorok Térségfejlesztési Társulás lesz,
amelynek valamikor tagja volt Lébény is. Nincs eldöntve, hogy milyen módon legyen a
hozzájárulás, nem lakosság arányosan, azt már eldöntötték. A közreműködő szervezet fog
behozni most még pontosan nem látható összeget. Gazdasági együttműködésnél a helyi
termékek menedzselése nagyon fontos szerepet töltene be ebben a rendszerben, ezen kívül
azokra a gazdasági tevékenységekre gondoltak, amik javarészt minden településen
megvannak, a mezőgazdaságra is gondolt a program kiötlője.
Kiszeli Lajos elmondja, hogy 50 mFt nagyon szép összeg. Megkérdezi, hogy milyen konkrét
célokra, feladatokra lenne felhasználható ez az összeg?
Rácz Róbert elmondja, hogy a településeken a helyi tudás felmérése, interjúk készítése által
felmérni a helyi örökség, épített és természeti értékeket, ezt dokumentálni. Szakmai műhelyek
szervezése a helyi termelőkkel, őstermelőkkel való együttműködés kapcsán. Vetélkedősorozat
szervezése óvodásoknak, iskolásoknak, 14-22 éves korosztály számára, ehhez a tanároknak
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oktatási segédanyag készül, illetve kiadvány, amely beépíthető lenne az iskolai tananyagba is.
Úgy gondolja, hogy ez olyan cél, ami nem biztos, hogy kihagyandó lenne. Helyi termékeket
előállítók számára lehetőséget adni a piacra jutásra, melyhez a projekt keretében mobil
pavilonok kerülnének beszerzésre. A helyi termelők termékeire vonatkozóan népszerűsítő
polcok kerülnek elhelyezésre térségben, melyhez kapcsolódóan érintőképernyős terminálok
kerülnek beépítésre, melyek által a termékek megrendelésére van lehetőség és a vevők bővebb
információt tudnak szerezni a termelőkről, illetve a termékekről. Fotódokumentáció készülne
a településekről, illetve 40 perces hosszúságú kisfilm. A településeken témautak kerülnének
kialakításra, településeken egyes állomások kitáblázásra kerülnének. Egy közös honlap és egy
közös arculatú kézikönyv kialakítása logótervezéssel, közös kiadvány megjelentetése a
települések természeti, kulturális értékeiről, a településen lakók számára pedig szórólapok a
program ismertetésével kapcsolatosan. Ezek a dolgok valósulnának meg az 50 mFt-ból.
Nátz Miklós megkérdezi, hogy pozitív elbírálás esetén mennyi az átfutási idő? Az a
meglátása, hogy mindenképp pozitív hozama van, ha a finanszírozás megtörténik, de addig
mennyi anyagi, illetve fizikai teherrel jár Lébénynek, és mennyi időt vesz igénybe?
Rácz Róbert elmondja, hogy 8-9 hónap lenne a tervezett kifutása ennek az egésznek, a bírálat
függvényében indulhatna a dolog. Úgy gondolja, hogy fizikai teher a pedagógusok
megszólítása, potenciális szereplők közül, azok, akik meghatározóak Lébény életében,
kultúrában, stb. nekik jelent ez fizikai igénybevételt. Polgármester úrral is fognak riportot
készíteni, megpróbálja összefoglalni azokat a gondolatokat, amelyeket ő fontosnak tart. Az
anyagi részre nem tud konkrétumot mondani, hiszen ígéret van arra, hogy a közreműködő cég
komoly összeggel beszáll. Pontos összeget nem tud mondani, mert nincs konkrét számítás,
ami tényekre alapulna. Tudja, hogy ez megnehezíti a döntést.
Wandraschek Ferenc Antal megkérdezi, hogy mennyire sürgős a döntés?
Rácz Róbert elmondja, hogy nagyon, mivel holnap van a pályázat beadási határideje, a
pályázatíró nagyon várja a döntést, nevesíteni kell egy konkrét helyrajzi számot a tábla
kihelyezésére. Szeretné, ha Lébénnyel együtt tudnák ezt a pályázatot beadni.
Dr. Tóth Tünde felteszi azt a kérdést, hogy konkrétan miről kellene a határozatban dönteni a
testületnek? A pénzügyi vetülete miatt kérdezi, hiszen ha előfinanszírozást vállalnak, akkor
ott valamilyen összeget nevesíteni kell, hogy mi az, ameddig elmennek, vagy csak elvi
támogatást adjanak egyelőre a pályázat beadásához? Mit írnak elő a pályázatban a határozat
tartalmára?
Rácz Róbert elmondja, hogy elvi támogatás kellene, hogy Lébény részt kíván venni a
pályázatban, hiszen az összes beltartalom ennek függvényében van. Azt gondolja, hogy ha
olyan döntés születik, hogy lehetősége szerint Lébény részt tud venni az előfinaszírozásban,
az is nagyon jó. A 2014-es költségvetésben ez nevesedhet, hogy mi ez az összeg.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy mindig nevesíteni szokták, hogy mennyi a pályázati összeg
és ennek az előfinanszírozását biztosítják. Azt tudja elképzelni, hogy azt vállalják, hogy
maximum a település lakosságszám arányában hajlandóak, ahhoz viszont tudni kellene, hogy
mennyi az összlakosságszáma a 19 településnek.
Rácz Róbert elmondja, hogy ez az, amit nem kérnek, nem így akarnak osztani. Jó lenne, ha a
testületi döntésben benne lenne a helyrajzi szám.
Kovács Gábor elmondja, ha jól értette, ez egy közterületen elhelyezett információs tábla. A
Fő téren van egy tábla, ami meglehetősen elavult, szerinte ezt kellene megjelölni mint
helyszínt.
Nátz Miklós megkérdezi, hogy mik lennének megjelenítve ezen a táblán?
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Rácz Róbert elmondja, hogy információk lennének a táblán. Lenne rá lehetőség, hogy
speciálisan, saját igény szerint úgy módosítani a tartalmat, ahogy az adott településnek a
legjobb. Cél, hogy a helyben szükséges tartalom jelenjen meg a táblán.
Kovács Gábor megkérdezi, hogy tud-e a testület most dönteni ezen pályázaton történő
részvételről és a helyrajzi szám feltüntetéséről.
Wandraschek Ferenc Antal javaslatként teszi meg, hogy ezt a napirendi pontot a testületi
ülés végére tegyék, és a döntést még mindig lehetne továbbítani reggel.
Rácz Róbert kéri, ha egy mód van rá, Lébény csatlakozzon ehhez a programhoz. Örülne
neki, ha számukra pozitív döntés születne.
Kovács Gábor megkérdezi, hogy a 18 településnek megvan-e már a döntése, és ők milyen
határozatot fogalmaztak meg?
Rácz Róbert elmondja, hogy a csatlakozási döntést hozták meg és elvi hozzájárulást a ma
még senki által nem ismert finanszírozási technikához.
Bujtás László megkérdezi, hogy milyen esélyt lát a pályázat megnyerésére?
Rácz Róbert elmondja, hogy az a szervezet, aki felajánlotta a közreműködését, illetve annak
kapcsolódási pontjai okán, illetve pályázatírási tapasztalata okán komoly esélyt lát arra, hogy
ez a pályázat nyertes legyen.
Wandraschek Ferenc Antal megkérdezi, hogy a pályázatírási költség a jelenleg befolyt
összegből történik, mekkora összeg, tudható-e?
Rácz Róbert elmondja, hogy ez elszámolható tétel. Van egy pénzügyi ütemezési terv, de
ezzel kapcsolatban nem készült, nem kérdezte meg.
Kovács Gábor elmondja, hogy ennél jobb helyzetben nem lesznek egy óra múlva se.
Megkérdezi, hogy el tudják-e fogadni, akarják-e, hogy ebben részt vegyenek.
Bujtás László elmondja, hogy gyakorlatilag valamennyi pénzt kell kölcsönadni néhány
hónapra, amit majd visszakapnak.
Rácz Róbert elmondja, hogy ez a dolog lényege.
Kovács Gábor kéri, hogy aki elfogadja az elvi csatlakozást és a helyrajzi szám megnevezését,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
114/2013. (XI. 28.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni a
LEADER Térségek közötti együttműködés keretében a „Rábcatorok”
Településeinek Regionális Fejlesztési Társulása által koordinált
,,Múlttal a jövőért” projektben.
A projekt keretében a Lébényben megvalósítandó információs tábla
helyeként a lébényi 1517 hrsz-ú ingatlant jelöli ki.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a projektet
koordináló szervezetet tájékoztassa, és a beadáshoz szükséges
dokumentumokat az Önkormányzat nevében aláírja.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2013. november 29.
Rácz Róbert megköszöni a képviselő-testület pozitív hozzáállását. Reméli, hogy mind a 19
településnek hasznára fog válni egy sikeres pályázat.
Kovács Gábor rövid technikai szünetet rendel el és kikíséri polgármester kollégáját.
2.) Tájékoztatás az Önkormányzat 2013. háromnegyed éves gazdálkodásának
helyzetéről.
Előterjesztés ld. 1. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy az időarányosságot figyelembe véve mind a kiadások, mind a
bevételek oldalán az elvárható kondíciókkal rendelkeznek. Hitelt nem igényeltek, nem vettek
igénybe egész évben. A szeptember adóbefizetés óta változó összeggel, ha lehetőség volt rá,
mindig tettek lekötéseket a bankba, és némi kamatbevételre is szert tettek. Megjegyzi, hogy
2006. óta ez az első év, amikor nem volt folyószámlahitelre szükség, ami összességében jót
jelent. Megkérdezi az anyag készítőjét, Hackné Prémus Irént, hogy kíván-e szóbeli
kiegészítést tenni.
Hackné Prémus Irén nem kívánt kiegészítést tenni.
Kovács Gábor megkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
bizottság álláspontját.
Wandraschek Ferenc Antal a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke köszöni a szót.
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és örömmel állapították meg,
mint ahogy polgármester úr is elmondta, hogy eljutottak arra a pontra, amikor a gazdasági
helyzetük olyan, hogy hosszú távra is ilyet kívánnak maguknak. Az előterjesztést elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Kovács Gábor megkérdezi, hogy van-e valakinek, kiegészítése, észrevétele a napirendhez.
Kiegészítés, észrevétel híján szavazásra teszi fel. Aki a tájékoztatást elfogadja, kéri,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
115/2013. (XI. 28.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
háromnegyed éves gazdálkodásának helyzetéről szóló beszámolót
elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3.) Az önkormányzat 2014. évi belsőellenőrzési terve.
Előterjesztés ld. 2. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Tóth Tünde jegyzőnek.
Dr. Tóth Tünde köszönti a lakosságot, és a képviselő-testületet. Meglehetősen részletes
szakmai anyagot tarthatnak a kezükben a képviselők a belsőellenőrzés témakörében. A
belsőellenőrzési terv elkészítése minden évben kötelező, amit a képviselő-testületnek kell
jóváhagyni. Az idei terv elkészítésében segítségükre volt a belsőellenőrzést végző szakember,
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így egy meglehetősen részletes anyagot kaptak. A terv elkészítése során figyelembe vették a
különböző vonatkozó jogszabályokat, a nemzetgazdasági minisztérium módszertani
útmutatóját, valamint kockázatelemzést készítettek, hogy melyek azok a tevékenységek,
amelyek a legnagyobb kockázatot képviselik, tehát ilyen formában ellenőrzésre érettek. A
2014-es évben az államháztartási számviteli előírások változásai miatt a 2014. évi
rendezőmérleget és a 2014. évi könyvelés helyességét szeretnék a belsőellenőrzés keretében
vizsgáltatni a független szakértővel az év második felében. A Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság részéről annyi kiegészítés érkezett az ülésen ehhez az anyaghoz, hogy a
belsőellenőrzési tervezés folyamán ne csak az anyagban szereplő alapelveket tartsák
tiszteletben, hanem maga a jelentés, ami majd az ellenőrzés alapján elkészül, amellett, hogy
egy megfelelő szakmai anyag legyen, közérthető módon fogalmazza meg a megállapításait.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a 2014. évre vonatkozó ellenőrzési tervet hagyja jóvá.
Kovács Gábor megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Megkéri a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság elnökét, hogy ismertess a bizottság álláspontját.
Wandraschek Ferenc Antal elmondja, hogy a bizottság ezt a napirendi pontot is
megtárgyalta, és elfogadásra javasolja.
Kovács Gábor kérdés, észrevétel híján szavazásra teszi fel. Kéri, hogy aki az előterjesztést
elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
116/2013. (XI. 28.) határozata
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete Lébény Város
Önkormányzata 2014. évre vonatkozó ellenőrzési munkatervét az
előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.
Felelős: jegyző
Határidő: 2014-ben folyamatos
4.) A 2014/2015. tanévi iskolai felvételi körzeteinek véleményezése.
Előterjesztés ld. 4. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Tóth Tünde jegyzőnek.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy az új köznevelési törvény értelmében a kormányhivatal
határozza meg és teszi közzé az iskolák felvételi körzeteit, és ehhez beszerzi az érdekelt
települési önkormányzatok véleményét is. Érkezett egy megkeresés elektronikus levél
formájában a Kormányhivatal Oktatási Főosztályától, amelyben kérik, hogy november 30-ig
juttassák az képviselő-testület ezzel kapcsolatos véleményét, valamint a jegyző
nyilvántartásában szereplő bizonyos adatokat. Ami Lébényt érinti az az, hogy a Lébényi
Általános Iskola felvételi körzete változatlan maradt, hiszen az továbbiakban is Lébény,
Mecsér és Bezi települések közigazgatási területére terjed ki a tervek szerint, és amennyiben a
testület is támogatja ezt, úgy kéri, hogy határozatban fogalmazza meg véleményét.
Kovács Gábor megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel
híján szavazásra teszi fel. Kéri, hogy aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
117/2013. (XI. 28.) határozata
Lébény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által a 2013/2014.
tanévre megállapított iskolai felvételi körzetekkel.
Támogatja, hogy a Lébényi Általános Iskola és AMI felvételi körzete a
2013/2014. tanévben is Lébény, Mecsér és Bezi települések
közigazgatási területére terjedjen ki.
Megbízza a jegyzőt, hogy az Önkormányzat véleményét, a
nyilvántartásban 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: 2013. november 30.
5.) Háziorvosi és iskolaorvosi rendelés változásának jóváhagyása.
Előterjesztés ld. 4. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy képviselő-társai részletes anyagot kaptak, aminek alapja
Porpáczy doktornő hivatalos megkeresése. Az idevonatkozó törvényi szabályozás értelmében
az orvosokat koordináló hivatalos szerveknek jóvá kell hagyni a helyettesítést és az ezzel
kapcsolatos változásokat. Ha a testület ezt elfogadja, akkor tudják hivatalos módon életbe
léptetni. Dr. Porpáczy Krisztina már előzetesen megbeszélte helyettesítését Dr. Kiszelka Judit,
valamint Dr. Baranyai Judit doktornővel. Ismerteti dr. Porpáczy Krisztina megkeresését.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése? Kéri, hogy aki az előterjesztést elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
118/2013. (XI. 28.) határozata
I. Lébény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a
lébényi I. szám praxis betegellátásának 2013. december 1-jétől dr.
Kiszelka Judit és dr. Baranyai Judit háziorvosok általi helyettesítésben
történő ellátásához, és a rendelési idő alábbiak szerinti kialakításához:
dr. Kiszelka Judit:
Hétfő 12.00-13.00 és 15.00-17.00 óráig
Kedd 9.00-10.00 és 11.00-13.00 óráig
Szerda 12.00-14.00 óráig
dr. Baranyai Judit:
Csütörtök 13.00-16.00 óráig
Péntek 8.30-11.00 óráig.
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Rendelkezésre állás: dr. Kiszelka Judit hétfőtől-csütörtökig 7.00-16.00
óráig, pénteken 7.00-13.00 óráig.
Lébény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az
érintett háziorvosok Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
által kiadott működési engedélyének a fentiek szerinti módosításához.
II. Lébény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja
továbbá, hogy 2013. december 1-jétől dr. Porpáczy Krisztina távolléte
idejére az iskolaorvosi teendőket dr. Baranyai Judit lássa el, az alábbi
rendelési időpontban: szerdán 9.00-11.00 óráig, helyettese pedig dr.
Kiszelka Judit legyen.
Hozzájárul továbbá, hogy az Önkormányzat iskola és ifjúságorvoslás
egészségügyi szakma végzésére jogosító működési engedélye a
fentiek szerint módosításra kerüljön.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2013. november 30.

6.) Megbízás adása települési helyi vízkár-elhárítási terv készítésére.
Előterjesztés ld. 5. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy az előterjesztés már többször volt a képviselő-testület előtt.
Legutóbb az októberi ülésen volt lehetőség arra, hogy dr. Bárdi Pál mérnök úrtól személyesen
is tájékoztatást kérhessenek. Az ott elhangzottak után az előterjesztésben az szerepel, hogy ezt
a munkát rendeljék meg, hiszen ez kötelező. Képviselő-társai Bárdi úrtól megismerhették a
részleteket. Azt gondolja, hogy ezzel kapcsolatban részletesebb információt nem tudnak adni.
Kéri, hogy a testület ezzel kapcsolatban döntsön saját belátása szerint.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy azért hozták ismételten a képviselő-testület elé, mert
kötelező ennek a tervnek az elkészítése. A szakértő úr által elmondottakból úgy értelmezte,
hogy ez egy hasznos dokumentum is lenne a település életében. Kéri, hogy fogadja el a
képviselő-testület.
Kovács Gábor megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? Elmondja, hogy
pénzügyi vonatkozása ebben ez évben nem lesz, a jövő év költségvetését fogja terhelni. Kéri,
hogy aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
119/2013. (XI. 28.) határozata
Lébény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megbízást ad dr. Bárdi Pál mérnök szakértőnek Lébény
települési helyi vízkár-elhárítási tervének elkészítésére az
árajánlatában foglaltak szerint.
Megbízza a polgármestert, hogy az erről szóló megállapodást az
Önkormányzat nevében aláírja.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 13.
7.) a) Az évente megrendezésre kerülő zenés-táncos rendezvény 2014. évi időpontjának
meghatározása.
b) Helytörténeti gyűjtemény kialakítása.
Előterjesztés ld. 6. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy tárgyalta a Humán Bizottság. Megkéri Sárvári Istvánt, a
bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.
Sárvári István megköszöni a szót. Elmondja, hogy az elmúlt ülésen ezekről a napirendekről
is volt szó. Terveik szerint a színvonalashoz közeli meghívottakkal szeretnék a város lakóit
megörvendeztetni ezen a napon, így ennek időpontját előre ki kell jelölni. Leginkább azért,
hogy a meghívott előadókat időben le tudja foglalni a művelődésszervező. Ennek a
rendezvénynek az időpontjára 2014. július 19-ét javasolja a bizottság. 19-ét megelőző
hétvégén a mosonszentmiklósi falunap lesz, a következő hétvégén pedig a lébényi búcsú.
Kovács Gábor elmondja, hogy többször szóba került, hogy melyik nap lenne ideális. Július
15-i nappal lett a település város, több képviselő-társa is felvetette ezt, és ehhez közeli
időpontot kellene keresni, tehát a jövő évben a 19-e megfelelő időpont. A későbbiekben is a
várossá válás időpontjához lenne célszerű igazítani ezt az időpontot. Most a 19-e volt a
legjobb időpont ehhez a rendezvényhez. Megkérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele, vagy
más javaslata? Észrevétel, javaslat híján szavazásra teszi fel. Kéri, hogy aki az előterjesztéssel
egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
120/2013. (XI. 28.) határozata
Lébény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az évente
megrendezésre kerülő zenés-táncos rendezvény (korábban „falunap”)
időpontjának a 2014-es évben július 19-ét jelöli ki.
Felelős: polgármester, művelődésszervező
Határidő: 2014. július 19.
Sárvári István elmondja, hogy a Humán Bizottság megtárgyalta az elmúlt ülésén
helytörténeti gyűjtemény elhelyezésének kérdését. Azt a javaslatot tették, hogy a volt
könyvtárban kellene elhelyezni, megnyitni, összeállítani ezt a helytörténeti gyűjteményt.
Ezzel kapcsolatban is több lehetőség merült fel, pl. a Pálos rendház épülete. Úgy ítélték meg,
hogy elérhető közelségben, időben megvalósítható távlatban az egykori könyvtár épülete
lenne az, ami reményei szerint olyan állapotba hozható rövid időn belül, hogy ott az a
gyűjtemény elhelyezhető legyen. A bizottság még arra is javaslatot tett, hogy ennek a
helytörténeti gyűjteménynek az elhelyezésével kapcsolatos háttérmunkálatokat, a jogi háttér
pontos tisztázását mielőbb meg kell kezdeni, és ezzel a feladattal bízzák meg az IKSZT
vezetőjét, Szilágyi Dánielt, illetve a művelődésszervezőt, Nagy Andort. Javasolják, hogy az ő
következő évi munkaköri feladatai közé ez kerüljön be. Úgy gondolják, hogy ez az ő
számukra is egy nagyon szép, véleménye szerint megtisztelő feladat lenne, aminek ha eleget
tudnak tenni, akkor úgy gondolja, hogy mind a ketten egy olyan jelentős munkát tesznek le az
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asztalra, ami az ő néha kritikával, és jogos kritikával illetett megítélésüket is javítaná. Ez a
Humán Bizottság véleménye. A bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Kovács Gábor elmondja, hogy Sárvári István részletes tájékoztatást adott. Jó dolognak
tartaná, ha az anyag látogatható lenne, a gyűjtemény megfelelő, védett helyen lenne. Javasolja
az előterjesztés elfogadását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
121/2013. (XI. 28.) határozata
Lébény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helytörténeti
gyűjtemény kialakítását kezdeményezi.
A gyűjtemény helyeként a volt könyvtár épületét jelöli ki.
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a gyűjtemény kialakítása
érdekében szükséges lépéseket tegye meg.
Elrendeli továbbá a gyűjtemény felállítása költségeinek betervezését a
2014. évi költségvetésbe.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2014. december 31.
8.)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.
 Legutóbbi képviselő-testületi ülés október 31-én volt.
 November 6-án egy kiállítás nyílt meg, ahol nagyon sok szép, eredeti levéltári anyag
került kiállításra Lébény történetéből. A hamarosan megjelenő újságban ezzel
kapcsolatban lesz egy részletes képes anyag.
 13-án volt a Pálos rendház felújítására készített pályázat beadási határideje.
 15-én Kimlén volt az IKSZT átadási ünnepségén. Ezen a napon volt a Pannon-Víznél
regionális értekezlet, melyen jegyző asszony vett részt. Szintén ezen a napon került sor
Szebik Károlyné hivatalsegéd búcsúztatására, akinek köszönetet mondott a hosszú
éveken át tartó munkájáért. Prémus Krisztiánné vette át munkáját.
 19-én Bezin volt a környékbeli polgármesterek találkozója. Az éppen aktuális
önkormányzati dolgokat vitatták meg.
 28-án délelőtt Rácz Róbert polgármester volt nála, aki röviden ismertette a nemrégiben
elfogadásra került pályázatot. Délután a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tartotta
ülését.
9.) Egyéb döntést igénylő ügyek
Kovács Gábor felolvassa a tegnapi napon a Vidanettől érkezett levelet. (ld. 8. sz. melléklet)
A másik, régóta húzódó ügyről, a hulladékudvarról semmi újat nem tudott mondani. Úgy
érzékeli, hogy a vezetőség húzza az átállást, ameddig csak lehet. Jelenleg nem áll
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rendelkezésre olyan hivatalos értesítés, amely arról szólna, hogy mikor nyílik meg a
hulladékudvar. Amint részletes információt kap, a rendelkezésre álló fórumokon közzéteszi.
A rendőrség állományának bővítésével, helyi státuszával kapcsolatban elmondja, hogy több
fordulós próbálkozás volt, amely a testület felhatalmazása alapján arra is kiterjedt, hogy jó
lenne, ha Lébényben egy önálló, nagyobb rendőri egység működhetne. Az országos
rendőrkapitány tájékozódása után a levelükre válasz érkezett, ami azt tartalmazza, hogy ők
önálló, helyi egység létrehozását nem tervezik. Viszont visszapótolják azt az egy személyt,
aki az átszervezés miatt Lébényből elkerült. A mosonmagyaróvári kapitány is tájékoztatást
adott erről, lébényi embert szeretnének idehelyezni. Konkrét információja nincs arról, hogy ez
mikortól fog életbe lépni.
A közterületi kamera rendszerre beadott pályázat elbírálásra került, az általuk beadottat
elfogadták, így ez a jövő évben megvalósul, javarészt állami pénzből. Tájékoztatásul
elmondja, hogy a település honlapja átalakítás alatt van. Készítők felé az volt a kérésük, hogy
ez idén mindenképpen készüljön el. Korábban már többször beszéltek az információs táblák
felújításáról, ez is folyamatban van, szeretné, ha még az idei évben elkészülne. A
legfontosabb helyi nevezetességek kerülnek megjelenítésre úgy, hogy az Állami Közút Kht.
elvárásainak megfeleljen. Megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e valakinek észrevétele,
közérdekű bejelentése?
Wandraschek Ferenc Antal elmondja, hogy a lakosság részéről többször felmerült, hogy
miért vásárolták meg a Pálos rendházat. Szeretné, ha a kamera előtt elhangzana, hogy
megvették, mennyiért vették meg. Javasolja, hogy nevesítsék, olyan céllal pl., hogy
városházának megfelelő lenne, így elfogadható magyarázatot tudnának adni arra, hogy
megvásárolták. A Fő úton lévő árok, mely a postától lefelé halad, eléggé balesetveszélyes a
közlekedés szempontjából. Az önkormányzat vásárolt u-alakú betonelemeket, amelyek
lerakása biztosítaná a parkolóhelyek kialakítását, így megoldhatóvá válna a biztonságos
közlekedés. CBA-nal történő parkolás témáját a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen
megbeszélték. Megkérdezi, hogy ipari parknál lévő buszmegálló létesítésével kapcsolatban
történt-e előrelépés? Amennyiben nem, akkor megkéri az illetékeseket, hogy nézzenek utána.
Úgy gondolja, hogy a város vezetése jól gazdálkodott, javasolja, hogy a polgármester részére
olyan nyakba akasztós emblémát tegyenek, amit a különböző városok a hivatalos
fogadásokon a polgármesterek, vezetők használnak. Szeretné, ha Lébény város polgármestere
megfelelően prezentálná a vendéglátást.
Kovács Gábor elmondja az utak lefedése vonatkozásában, hogy ezzel kapcsolatban
kísérletként néhány elemet szereztek be, mert ez sok helyen szükségessé válik. Ezeknek a
kritikus utaknak az Állami Közútkezelő Kht. a kezelője, ennek ellenére próbálják a problémát
megoldani. A CBA-nál esetleges parkoló bővítés részben ugyanez a helyzet, de ott még
bejátszik a CBA tulajdoni viszonya - állami közút tulajdoni viszonya ügy. A város éremmel
kapcsolatban azt gondolja, hogy ez egy kicsit korai lenne, szerinte ezt a kérdést majd akkor
kellene felvetni, hogy ha feláll az új, és most már városként induló testület, városként
felesküdő képviselők, városként felesküdő polgármester, hogy milyen módon legyen ez a
státusz megjelenítve. A maga részéről ezt nem tartja időszerűnek, nem is javasolja, hogy ezzel
most foglalkozzanak. Pálos rendház ügyével kapcsolatban megkéri dr. Tóth Tünde jegyzőt,
hogy röviden ismertesse az ügy menetét.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy ami testületi ülésen a konkrétumokról nem értesült a
lakosság az az, hogy erről egy nyilvános, de rendkívüli ülésen döntött a testület, az idő szűke
miatt. Be kellett adni a vételre vonatkozó pályázatot, ugyanis az önkormányzat árverési vétel
jogcímén vásárolta meg ezt az épület 7,5 mFt-ért. A képviselő-testület arról döntött, hogy az
elektronikus árverési rendszerben 7,5 mFt-os összegben ajánlatot tesz ezen épületnek a
megvételére, és az ajánlat sikerrel járt, az önkormányzat volt az egyetlen ajánlattevő ezen a
11

vételáron sikerült megvásárolni az épületet. Azóta ennek a papírügyletei is rendeződtek,
hivatalosan is az önkormányzat tulajdonába került, a földhivatali ingatlan nyilvántartásba is
bejegyzésre került. A beadott pályázat miatt volt nagyon fontos, hogy az önkormányzat
tulajdonában legyen az épület. A hivatalos végrehajtói birtokba adása is megtörtént azóta. A
közműtartozások miatt nagyon fontos, hogy tiszta lappal indulhassanak, és a végrehajtói
jegyzőkönyv tökéletes erre a célra. A munkálatok is megkezdődtek az épületben. Pályázatot
adtak be azt állagmegóvásra. A pályázatban megjelölték, hogy ennek az épületnek
mindenképpen közösségi funkciót, közösségi célt szeretnének adni. Ennek egyik lehetséges
változata akár egy leendő városháza is lehet.
Kovács Gábor elmondja, hogy az egyik funkció ez lehet, a másik járási alközpont
kormányablakkal. Ez is egy lehetőség, sok minden felmerült még, a helytörténeti gyűjtemény
kibővített formában akár ebbe az épületbe is kerülhetne. Önkormányzat által működtetett és
fenntartott „vendégház”, ahol az ide látogató turisták megszállhatnak, a háznak egy része akár
erre is alkalmas lehet. Véleménye szerint azért született ez a döntés, hogy szerezzék meg,
mert ha ez a ház nem került volna gondos kezekbe, akkor valószínű, hogy a gyermekeik,
unokáik sem tudnák soká élvezni. Nagyon leromlott állapotban van, a nyílászárók, mindenféle
infrastrukturális részei, ami még megvan. Az előző tulajdonosra az Örökségvédelmi Hivatal
azonnali beavatkozást írt elő. A kötelezésben olyan van megfogalmazva, amelyet a jó gazda
gondossága minimum szintjén el kell végezni, a tetőn ne folyjon be az eső, legyenek zártak a
nyílászárók. Ezt mindenképpen meg kell tenni. Reméli, hogy a benyújtott pályázat sikeres
lesz. A tetőzet már nem ázik be, ezt a hibát a technikai brigád elhárította. Elkezdődött az
ablakok beüvegezése, az ajtók zárhatóvá tétele, a bekerítés folyamatban van. Ez az egész arról
szól, hogy ezt a házat vagy az önkormányzat (élve az adott lehetőséggel) megmenti, vagy az
utódainak már nem lett volna mit megmenteni. Ebben tartja a legfontosabb lépését a
testületnek.
Dr. Tóth Tünde az ipari parknál létesítendő buszmegállóval kapcsolatban elmondja, hogy
erről már tárgyalt a képviselő-testület, ahol a Kisalföld Volánt érintő, több kérdés is szóba
került. A buszjárat, ami hétvégén csak Kimléig közlekedik, ígéretet kaptak, hogy azt
Lébényig meg fogják hosszabbítani. Volt egy olyan kérdés is, hogy a Győrsövényház
irányába terveznek-e járatokat, arra azt a választ kapták, hogy nem. Az ipari park
buszmegállójával kapcsolatban kaptak egy olyan tájékoztatást, hogy ezzel kapcsolatos
szakhatósági bejárások évekkel ezelőtt megtörténtek. További információval erről nem tudtak
szolgálni. Egyeztetés alatt vannak a Volánnal a további lépések, ami alapján új szakhatósági
eljárást kezdeményezhetnek, mint önkormányzat a megálló kialakítása érdekében, tehát ez
folyamatban van, nincs elfelejtve.
Nátz Miklós elmondja, hogy a neon rendszerű világítótestek, amelyek elöregedtek, nagyon
gyenge fényt adnak. Több utca, útszakasz nagyon gyér világítással rendelkezik ez miatt, hogy
nincs meg a megfelelő fényereje a világítótesteknek. Nagy érdeklődés és kíváncsiság,
találgatás van az ipari parkban épülő létesítmény iránt. Kéri a jegyző asszonyt, hogy
tájékoztassa a lakosságot, hogy mi is lesz ott.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy az engedélyező hatóságoktól megkapják erről az
értesítéseket, tájékoztatást és innét tudják, hogy ott egy üzemanyagtöltő állomás fog létesülni,
ami közforgalmú üzemanyagtöltő állomás lesz, de csak gázolajat és bioüzemanyagot fog
kiszolgálni. Ennek a kivitelezése van ott folyamatban.
Kovács Gábor elmondja, hogy ennek engedélyeztetése már nem tartozik az önkormányzatra,
értesítés szintjén tartozik rá, így sokkal kevésbé látnak bele ezekbe a dolgokba, mint
korábban, ezért kevés információval rendelkeznek.
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Megköszöni a részvételt és a közreműködést, egyéb napirend és hozzászólás híján az ülést
19:45 órakor bezárta.

K.m.f.

Kovács Gábor
polgármester

dr. Tóth Tünde
jegyző

Bujtás László
jegyzőkönyv hitelesítő

Sárvári István
jegyzőkönyv hitelesítő
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