Jegyzőkönyv

Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 2-án, a
községházán tartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Kovács Gábor polgármester
Kiszeli Lajos alpolgármester
Dr. Angyalics Attila képviselő
Bujtás László képviselő
Sárvári Ístván képviselő
Hiányzik: Nátz Miklós és Wandraschek Ferenc Antal képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
Meghívott: Hushegyi Károly Vida-net Kft. régió vezetője
Kovács Gábor: köszönti a megjelent képviselőket, a televízió nézőit és a vendégeket, a
részben ünnepi ülést megnyitja. Megállapítja, hogy 5 képviselő jelen van, két képviselő
hiányzik tehát az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Sárvári István és
Kiszeli Lajos képviselőket. A napirendi pontok módosítására tesz javaslatot. A tervezetthez
képest annyi változást javasol, hogy a meghívóban szereplő harmadik napirendi pont után új
napirendként kerüljön felvételre a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 4/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a 3.
napirendi pont keretében az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét első olvasatra
beterjeszti, de annak elfogadására a mai ülésen nem tesz javaslatot. Megkérdezi képviselőtársait, hogy van-e módosító javaslatuk a napirendhez?
Kiegészítés, módosító javaslat híján kéri, hogy aki a napirendet a módosítási javaslattal együtt
valamint a jegyzőkönyv hitelesítők személyét elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2012. (II. 2.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete a 2012. február 2-i ülés napirendjét az
alábbiak szerint állapítja meg:
1.)

2011. évben az egyesületekben, civil szervezetekben végzett tevékenységek
elismerése.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

2.)

Település életében jelentős szerepet játszó vállalkozás bemutatkozása:
Vidanet Kft. tájékoztatója.
Előterjesztő: Hushegyi Károly régióvezető
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3.)

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelete.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
a.) SZÜV bérleti díjának megállapítása (Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata
alapján)
b.) Lébény-Bezi-Mecsér Közoktatási Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása.

4.)

A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2011. (III.
28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző

5.)

A Polgármesteri Hivatal 2012. évi teljesítménykövetelményeinek megállapítása.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

6.)

2012. évi rendezvényterv elfogadása
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

7.)

Kábeltelevíziós műsorszolgáltatás díjának megállapítása. (decemberben kiküldésre
került)
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

8.)

Az önkormányzat bankszámláival kapcsolatos döntés.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

9.)

Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

10.)

Egyéb döntést igénylő ügyek

Jegyzőkönyv hitelesítők: Sárvári István és Kiszeli Lajos képviselők

1.) 2011. évben az egyesületekben, civil szervezetekben végzett tevékenységek elismerése
Kovács Gábor elmondja, hogy a napirend keretein belül évente visszatérő, számára kellemes
eseményre kerül sor, amelynek során a lébényi civil szervezetek vezetősége által
előterjesztett, az adott szervezetért, és azon keresztül a faluért sokat tevő emberek jelképes,
kis tárgyjutalommal való díjazása, és ami ennél sokkal fontosabb, a falu nyilvánossága előtt
történő elismerése fog megtörténni.
Ezt követően átadja az elismeréseket:
Lébény nagyközség érdekében 2011. évben az egyesületükben, szervezetükben kifejtett
önzetlen, társadalmi munkáért jutalomban részesülnek:
Egyesület Lébényért: Nagy Szilárd
Eight Singers Lébényi Énekegyüttes és a Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar: Sárvári István
Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület: Horváth Norbert
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Gyermekeinkért Alapítvány kuratóriuma: Szabóné Németh Olga
Iskola Szülői Munkaközössége: Kósáné Kovács Katalin
Lébényi Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület: Steiningerné Horváth Csilla
Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete: Domsits Mihályné, Németh Imréné, Ferenczi Károlyné
Önkéntes Tűzoltó Egyesület: Scheier Melinda
Sport Egyesület: Róber Gábor
Vöröskereszt Helyi Szervezete: Fördős Jánosné
2.) Település életében jelentős szerepet játszó vállalkozás bemutatkozása, a Vidanet Kft.
tájékoztatója:
Kovács Gábor köszönti a Vidanet Kft. ügyvezetőjét, Hushegyi Károly urat, aki tájékoztatót
fog tartani a mindenkit érintő átállásokról, az elkövetkezendő átalakításokról.
Hushegyi Károly megköszöni a meghívást, majd köszönti a képviselő-testületi ülésen
megjelenteket és gratulál a díjazottaknak, reméli, hogy valamilyen szinten ők is hozzá tudnak
majd járulni a település civil életéhez. Elmondja, hogy az elmúlt évben, amikor megvásárolták
a kábeltelevíziós hálózatot a Sat-Signaltól, minden előfizetőnek küldtek levelet, melyben
előzetesen tájékoztattak mindenkit az előttük álló történésekről. Röviden ismerteti a
sarokpontokat, és ezt követően nagyon szívesen válaszol a felmerülő kérdésekre. Megvásárlás
után azonnal el kezdték tervezni a Lébényt Győrrel összekötő optikai kábel szakaszukat.
Feltett szándékuk volt, hogy a jelenleg is még működő kábelhálózatot kiváltják, és a győri
jelet fogják eljuttatni ide Lébénybe is, ami mind tartalmában, mind műszaki minőségében egy
sokkal stabilabb, sokkal bővebb, sokkal megbízhatóbb szolgáltatást fog jelenteni mind a
kábeltv, mind az internet, mind a telefon tekintetében. A beruházás 115 mFt-ba fog kerülni,
ennyit fektet a cég abba, hogy Lébény település telekommunikációs hálózatát a XXI. század
kihívásainak megfelelően a kornak megfelelő műszaki minőségbe hozzák. Ezt az összeget
cégük teljes egészében állja, saját finanszírozásból fogják megvalósítani ezt a beruházás, tehát
ez sem a településnek, sem a lakosságnak nem fog egy fillérjébe sem kerülni. A tervek
elkészültek, jelenleg az engedélyeztetés van folyamatban. Terveik szerint április elején
kezdődnek el a munkálatok, lecserélik a teljes kábelhálózatot a településen és elkezdődik az
optikai kábelszakasz építése is. A munkák várható befejezésének időpontja szeptember,
ekkortól minden lébényi előfizető már az új jelet fogja látni. A szolgáltatás tartamának
bővülése tekintetében ez azt jelenti, hogy a jelenlegi kábeltv-s és internetes programkínálat
meg fog szűnni, és teljes egészében új jön a helyébe. A mostani 31 csatorna helyett 150 nem
digitális csatorna közül lehet majd választani, amelynek 90 %-a magyar nyelvű csatorna.
Jelenlegi tv-s kínálatban minden benne van, aminek benne kell lenni. Tudatosan csináltak egy
idegen nyelvi csomagot is a nyelvet tanulók számára. Ezt a 150 csatornát különböző
csomagolásban vehetik igénybe az előfizetők, saját igényeiknek megfelelően. Különböző
tematikus csomagok rendelhetők, pl. a sport, természettudományos, film, zene,
gyerekcsomagok is. Az internet szolgáltatás tekintetében is legalább ilyen szembetűnő lesz a
változás, hiszen a jelenleg itt alkalmazott technológia meglehetősen elavult, és műszakilag
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instabil, akinek van internete, az az elmúlt időszakban ezt meg is tapasztalhatta. Minden
előfizető kompenzációt fog kapni az internet szolgáltatásban tapasztalható hibák miatt. A
telefonszolgáltatás előtt is megnyílt egy új lehetőség. Nagyon fontos, hogy hálózatukon belül
ingyenes a hívás egyrészt a településen belül, másrészt mivel Lébényen kívül több települést
is megvásároltak, így a vida-netes előfizető a vida-netes előfizetővel díjmentesen beszélhet
majd. Minden televízió készüléket újra kell majd hangolni, tehát a csatornák nem az eddigi
megszokott helyükön fognak bejönni. Minden segítséget meg fognak adni a készülékek
beállításához. Az internet szolgáltatás egy modem cserével fog járni, ami lehetővé fogja tenni
azt, hogy a jelenleg legmagasabb 5 megás csomag helyett akár 30 Mbyte/sec. sávszélességet.
Kéri a lébényiek türelmét, mert lesz néhány tényező az átállás során, ami zavaró lehet.
Minden tekintetben nagyon komoly minőségi javulást fog eredményezni a komplett
telekommunikációs kiszolgálásban. Tisztában vannak a helyi televízió fontosságával, tehát a
helyi tv ugyan úgy, mint eddig a legkisebb csomagban továbbra is változatlan formában
látható lesz. Röviden ennyit kívánt elmondani a beruházásról.
Pálinger Béla: Megkérdezi, hogy hol tud a helyi televízió becsatlakozni ebbe a rendszerbe?
Megmarad-e a fejállomás, vagy valamilyen más szétosztású rendszer lesz kiépítve?
Hushegyi Károly: A feltett kérdésre válaszolva elmondja, hogy nem fog megmaradni a
fejállomás, a jelenleg használt eszközökre nem lesz szükségük. Meg fogják nézni, hogy hol
lesz a stúdió, és az optikai pontjukkal össze fogják kötni és ott be tudják inzertálni ezt a jelet.
A digitális kínálatba is be fog kerülni a helyi tv.
Domsits Mihályné: Az m1 gyakorlatilag náluk élvezhetetlen, nagyon rossz a hang és
képminőség. Azóta tapasztalják ezt, mióta a Vida-net átvette, mert előtte nem volt ilyen gond.
Hushegyi Károly: Sajnos több csatorna sem működik megfelelően, de ígéretet tett arra, hogy
a problémának utána fog nézni. Nem nyúltak sem a fejállomáshoz, sem a hálózathoz. Egy
viszonylag öreg, nem túl fejlett technológia áll jelenleg a rendelkezésükre.
Kovács Gábor: Javasolja, hogy itt is hangozzék el, hogy milyen fórumon, milyen módon
lehet az átmeneti időszakban a cég felé jelezni, ha valakinek valamilyen problémája van.
Hushegyi Károly: Elérhetőségeik változatlanok, tavaly ősz óta gyakorlatilag mindent el lehet
intézni telefonon. A 1203-as hívószámuk jelenleg helyi tarifával működő számnak minősül,
de ha lesz vida-netes előfizetés, akkor már ezt is díjmentesen lehet hívni. Ha ezen a számon
hibabejelentést tesznek, akkor 24 órán belül kijavítják a hibát, ha ez mégsem történik meg,
akkor kötbért fognak fizetni. Honlapon keresztül bármilyen észrevételt meg lehet írni.
Bármilyen fórumon érkezik jelzés, azt hivatalosan rögzítik, hogy a hibát mielőbb el tudják
hárítani.
Kiszeli Lajos: A tervezett műszaki fejlesztéseknek lesznek-e anyagi konzekvenciái,
számíthatunk-e arra, hogy emelkednek a térítési díjak?
Hushegyi Károly: Teljesen más lesz a szolgáltatás, nem a jelenlegi szolgáltatási csomagokat
fogják kibővíteni, hanem a jelenlegi helyébe újakat fognak tenni. Összehasonlításképpen
elmondja, hogy Győrben a háromszor gyorsabb internet kevesebbe kerül, mint itt a
településen, tehát a településen jóval gyorsabb internetért stabilabb szolgáltatást fognak kapni.
Ugyanez vonatkozik a telefonszolgáltatásra is. Kedvezőbb a percdíj és hálózaton belül
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ingyenesség lesz. A televíziónál a 30 csatornáért hozzávetőleg 3.600 Ft-ot fizetnek. A győri
kettes digitális csomag 3.900 Ft-ba kerül, de ebben tízzel több csatorna van. Minden egyes
szolgáltatási elemükben, lehetőséget biztosítanak arra, hogy meglévő előfizetőik kapjanak
kedvezményeket. Látványosabb javulás és díjcsökkentés az internetnél és a telefonnál lesz
tapasztalható, kábeltv-nél is ez az árarány javulni fog, de ott elsősorban a szolgáltatás
tartalmában lesz változás. Kijelenti, hogy anyagilag jobban fognak járni a lébényi előfizetők.
Rózsa Béla: Terveznek-e kedvezményes csomagot a civil szervezetek számára?
Hushegyi Károly: Terveznek, eddig is segítettek, amiben tudtak, de mind az internet, mind a
telefonszolgáltatásban ez a kedvezmény akár a 0 Ft-ot is elérheti. Érdekük, hogy segítsék a
települést. Több helyen megoldották azt, hogy fontos helyeken, pl. iskolában, rendelőben,
hivatalban telepítettek egy díjmentes telefont, és innentől kezdve ők egymást, illetve a
kívülről a vida-netesek ingyen hívhatják őket. Meg fogják vizsgálni, hogy hol, és milyen
módon kinek adnak ingyen internetet, vagy telefont.
Kovács Gábor: Megköszöni Hushegyi úrnak a megjelenést. Nagy fejlődés, előrelépés lesz ez
a faluban, amikor ez a beruházás megvalósul.
Néhány perces technikai szünetet rendel el.

3.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelete
Előterjesztés ld. 1 sz. melléklet
Kovács Gábor: a napirend keretében az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét
szerették volna akár elfogadni, de, mint ahogy a bevezetőjében is említette, nem tesz erre
javaslatot. Ennek legfőbb oka az, hogy a tegnapi napon pénzügyes kolleganői a MÁK-nál
voltak egy továbbképzésen, ahol a január 1-jén hatályba lépett jogszabályváltozásokról kaptak
tájékoztatást. Ezen a továbbképzésen felhívták a kollégák figyelmét azokra a fontos
rendelkezésekre, amelyeket már a 2012. évi költségvetés készítésekor alkalmazni kell. A
képviselők által megkapott és a pénzügyi bizottság ülésén részletesen megtárgyalt anyagot
szerkezetében át kell alakítani. Kiemeli, hogy a változtatások a költségvetés számait nem
érintik. A szerkezeti változások viszont lényegesek, ezért semmiképpen sem célszerű a
rendelet elfogadása a mai napon, amit esetleg 2 hét múlva módosítani kell. A törvényi
kötelezettségnek annyiban eleget tettek, hogy a költségvetés beterjesztése megtörtént, a mai
ülésen az első olvasat tárgyalására kerül sor.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésén, amelyen valamennyi képviselő jelen volt, már
tárgyalták a Közösségi Ház bérleti díjának megállapítását, valamint a Lébény-Bezi-Mecsér
Közoktatási Társulás Társulási Megállapodásának módosítását. Ezek nem érintik a
költségvetést, de szükségszerűek:
a.) SZÜV bérleti díjának megállapítása
Kovács Gábor: Minden olyan önkormányzathoz kötődő helyszínen, ahol valamilyen
helyiségbérleti hasznosítás történhet, már évek óta van megállapított bérleti díj. Korábban a
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Közösségi Házra ez a fajta tevékenység nem volt jellemző, illetve az utóbbi években már
nagyon sok foglalkozás van, ahol szóbeli megállapodás alapján történt bérbe adás. Jelenleg
már nem csak a felső, hanem az alsó részre is felmerült igény. Javasolja a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság ülésén kialakult álláspont elfogadását. A Közösségi Ház földszinti
termének bérleti díját 3.000 Ft/órában, a tükörterem bérleti díját 1.000 Ft/órában javasolja
megállapítani azzal a megszorítással, hogy ez nem a helyi civil szervezetekre vonatkozik,
számukra ezt továbbra is ingyenesen biztosítják. Ennek életbelépését február 15. napjától
javasolják.
Kovács Gábor egyéb kérdés és észrevétel híján szavazásra teszi fel a bérleti díj
megállapítását. Aki elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2012. (II. 2.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Közösségi Ház földszinti termének bérleti díját 3000,- Ft/óra, a
tükörterem bérleti díját 1000,- Ft/óra összegben állapítja meg 2012.
február 15-től.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. február 15-től folyamatos
b.) Lébény-Bezi-Mecsér Közoktatási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.
Előterjesztés ld. 2. sz. melléklet
Kovács Gábor: A napirendet szintén tárgyalta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság. Röviden
arról van szó, hogy Mecsér-Lébény iskola kapcsolatában a kezdetekkor megállapított 75-25 %
+ normatíva elosztási arányt technikai okokból 50-50 %-ban javasolják elfogadásra.
Kérdés, észrevétel a témában nem volt.
Kovács Gábor kéri, hogy aki a Lébény-Bezi-Mecsér Közoktatási Társulás Társulási
Megállapodásának módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2012. (II. 2.) határozata:
I. Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Lébény-Bezi-Mecsér
Közoktatási
Társulás
Társulási
Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint elfogadja.
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„KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY-FENNTARTÓI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
MÓDOSÍTÁSA
Amely
Lébény Nagyközség Önkormányzata (9155 Lébény, Fő u. 47., képviselő: Kovács Gábor
polgármester),
Bezi Község Önkormányzata (9162 Bezi, Szabadság u. 59. képviselő: Bősze Kornél
polgármester),
valamint Mecsér Község Önkormányzata (9176 Mecsér, Felszabadulás u. 1. képviselő:
Csaplár Zoltán polgármester), a továbbiakban együtt: Felek
között jött létre az alulírott helyen és időben, az alábbi pontokba foglalt feltételek mellett:
A Közoktatási Intézmény-fenntartói Társulási Megállapodást (a továbbiakban: Társulási
Megállapodás) a Felek az alábbiak szerint módosítják:
A Társulási Megállapodás 9.4. második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A mecséri gyerekek után járó társulási többlet normatíva 50 %-a Lébény Nagyközség
Önkormányzatát, 50 %-a Mecsér Község Önkormányzatát illeti meg.”
II. A Társulási Megállapodás jelen határozattal megállapított 9.4.
pont második mondatának rendelkezéseit a Közoktatási
Intézményfenntartói Társulás 2012. évi teljes működésére, a
működés elszámolására alkalmazni kell.
Felelős: Polgármester, jegyző, intézményvezető
Határidő: folyamatos

4.) A Szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szól 4/2011. (III. 28.)
önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztés ld. 3. sz. melléklet
Kovács Gábor: Megkéri dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőt, hogy a szociális rendelet
módosításának okáról, szükségszerűségéről tájékoztassa a lakosságot.
Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: elmondja, hogy a szociális rendelet módosításának az igénye
elsősorban a Humán Bizottság ülésén merült fel. Olyan örömteli feladatot kapott a bizottság,
hogy egy plusz segélyezési lehetőséggel élhet. Az elmúlt év végén a Belügyminisztérium
lehetővé tette az önkormányzatoknak, hogy tűzifát igényeljenek kedvezményes áron, és ezt
segélyezési célra osszák szét a lakosság között. Az önkormányzat részt vett ebben a
programban, és a tűzifa már az önkormányzat telepén van. A szétosztása hamarosan meg fog
történni. A helyi rendelet szerint viszont az átmeneti segély, amilyen jogcímen ezt a tűzifát ki
lehet osztani. legmagasabb összege nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 50 %-át, ez
14.250 Ft a jelenlegi nyugdíjminimummal számolva. A Bizottság, ha csak 1 m3 fát is ad egy –
egy kérelmezőnek, amelynek bekerülési költsége 19.000 Ft körüli összegben van, meghaladja
az átmeneti segélyként kiadható összeget. Ezért olyan javaslattal élt a bizottság, hogy
természetbeni juttatás esetén ezt a minimális értéket változtassák meg, és az öregségi
7

nyugdíjminimum legkisebb összegével vegyék egy értékre. A másik módosítási javaslat arra
vonatkozik, hogy a szociális törvény módosítása miatt megszűnt az önkormányzatoknak a
helyi lakásfenntartási támogatás nyújtásának a lehetősége és az erre vonatkozó rendelkezést ki
kell venni a helyi rendeletből. A törvénymódosítás oka az volt, hogy tavaly szeptembertől a
normatív lakásfenntartási támogatás jogosultsági értékhatára olyan módon változott meg,
hogy a rászorultak a törvény alapján hozzáférhetnek a támogatáshoz, ezért a jogalkotó úgy
döntött, hogy helyben ezt a lehetőséget megszűnteti. Mivel a rendelet tartalmazza a helyi
lakásfenntartási támogatást, a rendelkezést ki kell belőle venni, mert a jövőben erre
rendeletalkotási lehetőség nincs. Kéri, hogy a két módosítási javaslatot a képviselő-testület
tárgyalja meg.
Kovács Gábor: megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése?
Jegyző asszony elmondta, hogy a Humán Bizottság tárgyalta a módosításokat, amelyeket
javasolt elfogadásra. Kérdés, észrevétel híján szavazást rendel el, aki a rendeletmódosítás
elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangú szavazás mellett elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet,
ezzel megalkotta Lébény Nagyközség Önkormányzatának 1/2012. (II. 3.) önkormányzati
rendeletét a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2011.
(III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról. ld. 4. sz. melléklet.

5.) A Polgármesteri Hivatal 2012. évi teljesítménykövetelményeinek megállapítása
Előterjesztés ld. 5. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a vonatkozó szabályozások szerint kollégáinak minden évben
egy feladatcsomagot kell írásban rögzíteni, amelyet a képviselő-testület hagy jóvá, fogad el.
Átadja a szót dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőnek.
Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: elmondja, hogy minden év januárjában a költségvetéshez
hasonlóan, menetrendszerűen foglalkoznak ezzel a témával. A képviselő-testületnek a
hivatalra vonatkozóan kiemelt célokat kell meghatároznia, ami alapján az egyedi
teljesítménycélok kitűzhetők. Az elfogadást követően a jegyző a dolgozóknak, a polgármester
a jegyzőnek kitűzi arra az évre azt a teljesítmény célt, amit abban az évben teljesíteni kell, és
ennek értékelésétől függően el lehet térni az illetmény besorolástól bizonyos %-ban. Jelzi a
képviselő-testületnek, hogy ezzel az eltérítési lehetőséggel a költségvetés szűk keretei miatt
eddig nem éltek. Kéri, hogy a képviselő-testület fogadja el ezeket a célokat.
Kérdés, észrevétel a témában nem volt.
Kovács Gábor javasolja, hogy aki a Polgármesteri Hivatal 2012.
teljesítménykövetelményeinek megállapításaival egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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évi

Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2012. (II. 2.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület a Ktv. 34. § (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselői 2012. évi teljesítmény-követelményeinek alapjául szolgáló
kiemelt célokat a következőkben állapítja meg:
I.

Stratégiai célok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

II.

A Helyi Építési Szabályzat szükség szerinti karbantartása, módosítása;
A helyi építési szabályzattal nem érintett területek fejlesztési
programjának előkészítése;
A 2010-2014 közötti időszakra szóló önkormányzati program
megalkotása;
Játszótér létesítése;
A helyi utak, járdák állapotának javítása;
A közterületek, állapotának javítása;
Illegális közterület szennyezések, szemétlerakók felderítése;
Parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos feladatok ellátása;
A baráti településekkel a kapcsolatok további ápolása, testvér-települési
kapcsolatok elmélyítése;
A civil szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás kialakítása,
segítségnyújtás pályázati lehetőségek felkutatásában;
Az ügyintézési határidő csökkentése, a hatósági határozatok
következetes végrehajtása;
Polgárbarát ügyfél-centrikus, szolgáltató jellegű ügyintézés;
A Sporttörvényből eredő feladatok végrehajtása;
Az idegenforgalmi vonzerő növelése;
Az önkormányzat információs portál (honlap) folyamatos frissítése,
megújítása;
Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek
döntésre való előkészítésével kapcsolatos feladatok szakszerű,
jogszabályoknak megfelelő ellátása;
A pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése, pályázatok
előkészítése, benyújtása (ágazati és operatív programok);
A várossá nyilvánítás iránti kezdeményezéssel kapcsolatos feladatok
ellátása;
A körjegyzőség megalakulásával kapcsolatos feladatok megszervezése
és ellátása.

Funkcionális célok
1.
2.

3.
4.

Az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyának fenntartása;
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtása során a
gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása a célszerűségi,
hatékonysági és takarékossági szempontok alapján;
A 2011. évi költségvetésről szóló beszámoló szabályszerű, határidőre
történő elkészítése;
A 2013. évi költségvetési koncepció határidőben történő benyújtása;
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
III.

A fejlesztési hitelfelvétellel kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása;
A vagyon-nyilvántartási rendszer folyamatos működtetése;
Az Önkormányzat által pályázati úton elnyert pénzeszközök hatékony,
a pályázati kiírásnak megfelelő felhasználása, pontos elszámolása;
Gazdálkodási jogkörök jogszerű gyakorlásának ellenőrzése;
A Többcélú Kistérségi Társulás nyújtotta lehetőségek kihasználása;
A szociális hálón kívül lévő rászorultak felkutatása;
A számítástechnikai eszközök és megoldások minél szélesebb körű
alkalmazása, az ebben rejlő lehetőségek kihasználása, új programok
beállítása, régiek korszerűsítése;
Felkészülés az elektronikus ügyintézésre;
Az akadály-mentesítési feladatok előkészítése és ütemezett
megvalósítása;
Sport- és kulturális rendezvények szervezése;
A Szent Jakab napi rendezvénysorozat hagyományteremtő
megvalósítása, indokolt esetben csatlakozás egyéb megyei, regionális
és országos rendezvényekhez;
Az adóhátralékok feltárása, behajtása, az adófizetési morál javítása.

Eseti kiemelt célok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

A 2012. évi költségvetés fejlesztési-felújítási feladatainak végrehajtása;
A nyertes pályázatok megvalósítása;
Bursa Hungarica ösztöndíjjal kapcsolatos ügyintézés;
Kötelezettség vállalások ellenőrzése;
Az átmenetileg szabad pénzeszközök optimális hasznosítása;
Szociális és Gyermekvédelmi Törvényből eredő feladatok végrehajtása;
A Szociális rendelet karbantartása;
Működési engedéllyel, végezhető tevékenységek gyakorlásának
ellenőrzése;
A közfoglalkoztatással kapcsolatos jogszabályok változásából eredő
időszerű feladatok végrehajtása;
A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos aktuális feladatok végrehajtása;
Továbbképzési tervek aktualizálása;
Közoktatási intézményi társulással kapcsolatos feladatok ellátása;
Közreműködés az alapfokú oktatási feladatok átadására az Államnak;
A Polgármesteri Hivatal és a Lébényi Általános Művelődési Központ
alapító okiratának karbantartása;
A Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának
karbantartása;
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
felülvizsgálata;
Egyéb belső szabályzatok, helyi önkormányzati rendeletek
felülvizsgálata;
Elektronikus aláírással kapcsolatos feladatok előkészítése;
Közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről
szóló 335/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet végrehajtásából adódó
feladatok végrehajtása;
Adó bevallások felülvizsgálata;
A mecséri adóigazgatási feladatok átvétele;
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22.
23.

A járások megalakulásával kapcsolatos helyi feladatok ellátása.
A helyi civil szervezetek Leader pályázatainak támogatása.

6.) 2012. évi rendezvényterv elfogadása
Előterjesztés ld. 6. sz. melléklet
Kovács Gábor: elmondja, hogy a rendezvénytervet Molnár-Kovács Ildikó állította össze,
illetve a Humán Bizottság vitatta meg, fogadta el. Megkéri Sárvári Istvánt, a Humán Bizottság
elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Sárvári István: Köszönti a kábeltelevízió nézőit, képviselő-társait. Szokásos módon az első
képviselő-testületi ülésen kerül mindig sor a rendezvényterv elfogadására. Megköszöni a
Humán Bizottság és valamennyiük nevében is Molnár-Kovács Ildikó munkáját, aki mindig
körültekintően és a beérkezett javaslatok figyelembevételével próbálja összeállítani ezt a
rendezvénytervet. Az önkormányzat és a civilszervezetek a „műsorváltoztatás jogát”
fenntartják, de ez nem szokott problémát okozni, hiszen a község honlapján, valamint a
rendszeresen megjelenő Lébény Újságban a szerkesztők hónapról-hónapra értesítik a
lakosságot a rendezvényekről. Mindenkit arra kér, hogy folyamatosan a honlapról, illetve az
újságból tájékozódjon, és bizonyosodjon meg arról, hogy mikor lesznek a rendezvények. A
Humán Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendezvénytervet, annyi módosító
javaslatot szeretne tenni a közelgő március 15-i községi ünnepéllyel kapcsolatban, figyelembe
véve az iskola tanulóinak szereplését. Kollégáival és képviselő-társaival megbeszélve, arra
tesz javaslatot, hogy a községi ünnepély időpontja március 14-én 17 órakor legyen. A
módosítás figyelembevételével a Humán Bizottság nevében javasolja elfogadásra a
rendezvénytervet.
Kovács Gábor egyéb kérdés és észrevétel híján szavazásra teszi fel a rendezvénytervet. Aki a
módosítással együtt elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2012. (II. 2.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Lébény
Nagyközség 2012. évre szóló rendezvénytervét jóváhagyólag
elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012-ben folyamatos

7.) Kábeltelevíziós műsorszolgáltatás díjának megállapítása
Kovács Gábor elmondja, hogy legutóbb, e témában elhalasztott döntés műszaki háttere,
hibája magától megoldódik, nevezetesen lényegesen javulni fog a kritikával illetett
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hangminőség. Azt gondolja, hogy idejét múlta ez a kritika, valamint a díjmegállapítás további
elodázása. Javasolja, hogy fogadják el az előterjesztést, amit a kábeltelevízióval kapcsolatban
korábban kaptak, annál is inkább, mivel úgy gondolja, hogy a falu életéről egy nagyon színes,
sok mindenre kiterjedő, bőven a szerződéses kötelezettségen túl mutató szolgáltatást kaptunk
Pálinger Bélától, amit megköszön a maga, és képviselőtársai, valamint a televízió nézők
nevében is. Kéri Pálinger Bélát, hogy hasson oda a hangprobléma javítása érdekében.
Pálinger Béla hozzáteszi, hogy beszélt Hushegyi úrral a szünetben, aki felajánlotta segítségét
a probléma megoldásában.
Sárvári István megköszöni az iskola és az óvoda nevében azt a munkát, melyet Pálinger Béla
végzett. Tudja, hogy van egy szerződés, ami alapján juttatás jár számára, de úgy gondolja,
hogy az, amit teljesített munkában, időben, az többszöröse annak, mint amit ez a szerződés
tartalmaz. Nincs olyan iskolai, óvodai rendezvény, amelyen ne lenne ott. Bármikor kérik,
midig készséggel áll rendelkezésre. Az iskola és az óvoda nevében kíván jó erőt és egészséget
ehhez a munkához, és a kritikák további elviseléséhez.
Kovács Gábor javasolja, hogy a decemberi ülésre kiküldött előterjesztésben foglaltakat
fogadja el a képviselő-testület. Ennek lényege, hogy egy inflációt követő havi díj emelést kért
Pálinger Béla a szolgáltatásért, amit javasol elfogadásra. Ez Jelenleg 69.440 Ft, és ez lenne
januártól visszamenőleg 72.220 Ft. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti megállapításával
egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2012. (II. 2.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Pálinger Béla egyéni vállalkozó és az önkormányzat közötti
kábeltelevíziós műsorvásárlásra létrejött szerződés megbízási díját
2012. január 1-jétől nevezett kérésére 2780 Ft/hó összeggel
megemeli. Ennek megfelelően a megbízási díj 2012. január 1-jétől
72.220 Ft/hó összegre változik.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. január 1-től folyamatos

8.) Az önkormányzat bankszámláival kapcsolatos döntés
Előterjesztés ld. 7. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy az önkormányzatot is érintő egyik változás, hogy a
bankszámlákat teljes egészében át kell strukturálni, egyeseket meg kell szüntetni, és újakat
kell nyitni. Ez kötelező elem. Megkérdezi, hogy van-e észrevétel az előterjesztéshez. Kérdés
és észrevétel híján szavazásra teszi fel az előterjesztést. Aki elfogadja, kézfeltartással jelezze.
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A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2012. (II. 2.) 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. 11737076-15366973 számú bankszámla Lébény Polgármesteri
Hivatal
költségvetési
elszámolási
számla elnevezése
megváltozik,
új
elnevezése:
Lébény
Nagyközség
Önkormányzata költségvetés elszámolási számla.
2. 11737076-15727952 számú bankszámla Lébény Nagyközség
Önkormányzata költségvetési elszámolási számla elnevezése
változik, új elnevezés Lébény Nagyközség Polgármesteri
Hivatala költségvetési elszámolási számla.
3. 11737076-15366973-10080003 Lébényi Közoktatási Központ
megnevezésű bankszámla megszűnik.
4. 11737076-15366973-0433000 Lébényi Német Önkormányzat
elszámolási számlája megszűnik.
5. Lébényi ÁMK önálló bankszámlát
Önkormányzat számlavezetőjénél.

köteles

nyitni

az

Felelős: polgármester, jegyző, ÁMK igazgatója
Határidő: azonnal

9.) Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kovács Gábor röviden beszél a két ülés között történt eseményekről:
· január 5-én rendkívüli képviselő-testületi ülés volt, amin a KEOP pályázattal
foglalkoztak.
· 16-án Leader ülésen vett részt, ahol tájékoztatást kaptak arról, hogy a civil szervezetek
által benyújtott, rendezvényekkel kapcsolatos pályázatokról még nincs döntés. Ígéretet
kaptak arra, hogy heteken belül döntés várható.
· 17-én a Kistérségi Szociális Bizottság tartotta ülését, ahol számtalan megváltozott
törvényi kötelezettségnek kellett eleget tenniük.
· 24-én Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülés volt, ahol minden képviselő jelen volt.
Költségvetés összeállításának első olvasatát tárgyalták.
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Lejárt határidejű határozatok végrehajtásával kapcsolatban elmondja, hogy a sportpálya
bérleti szerződésével kapcsolatos felhatalmazásnak eleget tettek, elő van készítve az a
megállapodás, amely március 2-án lép életbe.

10.)

Egyéb döntést igénylő ügyek

Kovács Gábor kéri a jelenlévőket, valamint a kábeltelevízió nézőit tekintettel a várható
nagyon hideg hétvégére, és a jövő hétre, kéri, hogy mindenki figyeljen a környezetében
lévőkre, különösen az idősekre, egyedül élőkre. A hivatal is megtette a szükséges
intézkedéseket, kiemelten foglalkoznak munkatársai ezzel a kérdéssel. Megkérdezi a
képviselőket, hogy van-e más kérdésük, közérdekű bejelentenivalójuk.
Dr. Angyalics Attila előző megbeszéléseiken képviselőtársai közül néhányan jelezték a
községben előforduló hangjelzést adó, árusító autók problémáját. Elmúlt szombaton este
fél 7-kor még a község utcáit járva is hallani lehetett, zavarják a község nyugalmát. Volt
egy javaslat képviselő-társaitól, hogy emeljék fel a községben járó ezen autóknak a napi
díját, amivel ő is egyetért és javasolja ezt, annál is inkább, mert Lébényben a közellátás
zömében megoldott, védve így a helyi boltokat és itt dolgozó kereskedőket. Javasolja az
idegen árusok napi díjának felemelését.
Kovács Gábor a felvetett javaslattal kapcsolatban elmondja, hogy a következő ülésen
napirendre kerül, és akkor döntenek.
Dr. Angyalics Attila: Községünkben évente egy alkalommal van lomtalanítás. Korábbi
években az iskola a papír, valamint vasgyűjtésben is részt szokott venni. Lomtalanításkor
jelentős mennyiségű fémhulladék gyűlik össze a község utcáin a kihelyezett dolgok
között. a faluban járva egy lakossági észrevétel kapcsán, amivel ő is egyetért, elmondja,
hogy a fémek összegyűjtése akár az önkormányzat, akár vállalkozó által legyen a
fémhulladék összegyűjtve és maradjon a községben ez a pénz, és ne a Győrből,
Mosonmagyaróvárról ide érkező idegenek vigyék el a fémhulladékot. Kéri, hogy
foglalkozzanak ezzel a kérdéssel a jövőben.
Kovács Gábor a képviselő-testület ülését 19:08 perckor bezárja.
K.m.f.

Kovács Gábor
polgármester

dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta
jegyző

Kiszeli Lajos
jegyzőkönyv-hitelesítő

Sárvári István
jegyzőkönyv-hitelesítő
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