Jegyzőkönyv
Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 25-én, a
községházán tartott közmeghallgatásáról.
Jelen vannak:
Kovács Gábor polgármester
Kiszeli Lajos alpolgármester
Dr. Angyalics Attila képviselő
Bujtás László képviselő
Nátz Miklós képviselő
Sárvári István képviselő
Wandraschek Ferenc Antal képviselő

Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
A közmeghallgatás napirendje:
1. Polgármester tájékoztatója az elmúlt év eseményeiről
2. Lakossági hozzászólások, kérdések, vélemények.

1. Polgármester tájékoztatója az elmúlt év eseményeiről
Kovács Gábor köszönt mindenkit a képviselő-testület ülésén, amely egyben közmeghallgatás
is. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképesen jelen van. A közmeghallgatást
megnyitja. Elmondja, hogy a jelenleg hatályos önkormányzati törvény szerint évente egy
közmeghallgatás tartása kötelező. Ezen beszámol az elmúlt év eseményeiről, amit szeretne
most nagyon rövidre fogni. Nem azért, mintha nem lenne miről beszélni, hanem azért, mert
szokássá vált, hogy az év utolsó újságszámában részletes, tematizált beszámolót jelentetnek
meg az elmúlt év eseményeiről. Ez sokkal praktikusabb és célszerűbb is, ezért ezt ott szeretné
majd részletesen megtenni. Az idei évet értékelve itt is kiemeli, hogy az eddigi polgármesteri
tevékenysége során ez a testület, és az előző is, minden évben jelentős mértékű útfelújítást
hajtott végre. Ez az idei évben elmaradt, csak a kátyúzás és a kisebb helyrehozó munkák
zajlottak le. Ennek a legfőbb oka az, hogy a teljes önkormányzati rendszer, így az
önkormányzati gazdálkodás is, átalakítás alatt áll. Lényegesen szigorúbb és más jellegű
szabályok vonatkoznak a hitelfelvételre, azok visszafizetésére, mint korábban, valamint a
jövőre nézve nagyon sok kérdőjel van a költségvetés alapjait képező bevételek, adónemek,
állami hozzájárulások tekintetében. Ez az óvatos gazdálkodás oka, és ezért nem mertek az idei
évben egy 20 millió Ft-os nagyságrendű beruházásba belevágni. A bizottsági ülésen olyan
állásfoglalás született, hogy ha már biztosan látszik a jövő évi gazdálkodás finanszírozási
oldala, akkor a jövő évben a költségvetés elkészítése során nagyobb volumenű útfelújítást
tervezzenek. Ez egy nagy horderejű döntés volt, nem egyezik azzal, amit eddig minden évben
tapasztalhattak a testülettől a lébényiek, amiért megértésüket kéri.

Lakossági hozzászólás, kérdés nem érkezett előzetesen hozzá.
2. Lakossági hozzászólások, kérdések, vélemények.
Kérdés, hozzászólás nem volt.

Kovács Gábor az ülés közmeghallgatás részét lezárja, áttér a testületi ülés napirendi
pontjainak tárgyalására.
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