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Szám:

/2010.
JEGYZŐKÖNYV
felvéve Leányvár Község Képviselő-testületének 2009. április 6. napján tartott ülésén

Az ülés helye: Leányvár Község Polgármesteri Hivatala tanácstermében
Az ülésen megjelentek:
A képviselő-testület tagjai:
Tóth János polgármester
Adamik Sándor képviselő
Boros László képviselő
Csobán Zoltán képviselő
Hanzelik Gábor képviselő
Juhos Tamás képviselő
Misikné Lóczki Irén képviselő
Kovács István képviselő
Frank György képviselő
Meghívott vendég:
Dr. Holicska Judit jegyző
Kollár Lászlóné jegyzőkönyvvezető
Táki Péter Dorogi Rkapitányság.
Dr. Hargitai Zoltán háziorvos
Szikoráné Burányi Rita védőnő
Tóth János: Köszönti a megjelenteket. A Képviselő-testület megválasztott létszáma 10 fő, jelen
van 9 fő. A polgármester elmondta, hogy Papp Pál jelezte, hogy nem tud rész venni az ülésen.. A
polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes.
Megkérdezte, hogy a napirenddel egyetért-e a testület?
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal a napirendet elfogadta.
I. Napirendi pont
Beszámoló a két ülés között eltelt munkáról
Tóth János:
 Kesztölc és Piliscsév képviselő testülete elfogadta az Intézménytársulásról szóló
előterjesztést, jelenleg folynak az egyeztetések.
 Szennyvíztisztítóra vonatkozó pályázat került kiírásra, 250 M Ft az alsó limit. Április 20-án
tárgyalnak az ÉDV Zrt vezetésével arról, hogy a 15 % önrész vállalják-e.
 A leányvári újságot 256 fő igényelte eddig.
Hanzelik Gábor: Az ÉDV Zrt az écs keretet a lakosságtól szedi be, ők csak banki szerepet töltenek
be ezzel.
A társulással kapcsolatban született egy Alkotmánybírósági döntés, így nem teljesen jó az a felállás
amiről most kívánunk szavazni.
Jegyző: Az államigazgatási Hivataltól érkezett egy állásfoglalás, mely szerint egy igazgató tanácsot
kell létrehozni. tagjai az óvodavezetők és a tagintézmények igazgatói. A módosított megállapodás
tervezetet ismét elküldték ellenőrzésre az Államigazgatási Hivatalba.
Kovács István: Szó volt arról, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal ellenőrizte az Erzsébet
utca 137. sz. ingatlant. Kérdezi, ezzel kapcsolatban mi történt?
Tóth János: jegyzőkönyvet vettek fel, megállapították, hogy az épület életveszélyes, javasolni
fogják a védettség kerüljön le róla.
Csobán Zoltán: Kérdezi, hogy a Kálvária domb átadásával kapcsolatban a Sade Magyarország Kft
részéről történt-e hivatalos reagálás?
Tóth János: Szerette volna meghívni őket az ülésre
Csobán Zoltán: Kérdezi, hogy a szerződésben szerepel-e, hogy inkasszót nyújthatnak be?
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Tóth János: nem
Hanzelik Gábor: Az inkasszó lehetőségét meg kell fontolni. Ha nincs pénz a számlánkon, nem
tudnak lehívni. Szabad pénzeszköz csak annyi legyen, mint amennyi a bérekhez kell, akár rövid
lejáratú lekötéssel.
Jegyző: csak a költségvetési számlánkról tudnak inkasszózni.
Boros László: Kérdezi az Erzsébet utca 137. sz ingatlannal kapcsolatban, hogy ki lesz a felelős, ha a
bentlakóra rádől a ház?
Csobán Zoltán: A felelős a polgármester és a képviselő-testület. Ha ott bármit is akarnánk csinálni,
csak azt lehet, amit a műemlékvédelem előír.
Boros László: Valami védelmet ki kell alakítani.
Hanzelik Gábor: Igazat ad Boros László képviselőnek. Már többször beszéltünk a lakó
elhelyezéséről, a szomszédba átdőlt a fal, ez az önkormányzat felelőssége. ismét tárgyalni kell a
lakóval, lehet változott azóta a szemlélete, vagy valami albérletet kellene keresni neki.
Jegyző: Utána kell nézni a jogszabályi háttereknek.
Juhos Tamás: Alá kell íratni vele egy papírt, hogy saját felelősségére lakik az épületben.
Hanzelik Gábor: Bizonyos lehetőségeket fel kell kínálni neki, ha nem él vele, a bérleti szerződést
fel kell bontani. Így illegális lakásfoglalóként nem az önkormányzat felelőssége lesz.
Tóth János: A tatai ingatlannal kapcsolatban tárgyalt a két Vízitársulat képviselőivel, az ingatlan
értékét harmadolni szeretnének. Az értékbecsléssel egyetértenek, a 90 %-ot tudomásul vették, az IB
elé viszik a dolgot.
Hanzelik Gábor: Egy harmada lenne a komáromi vízitársulaté, egy harmada a dorogié és egy
harmada a mienk. ez így kicsit ködös. Hangfelvétel vagy jegyzőkönyv készüljön a
megbeszélésekről. Azt mondták, jó lenne, ha már rendeződne a tulajdon, mert szeretnének költeni
rá. A szerződésben viszont szerepelt az állagmegóvás.
Tóth János:
Tóth János megkérdezte, hogy van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatban?
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a beszámolót a két ülés között eltelt munkáról.

2. Napirendi pont
Tájékoztató a közbiztonság helyzetéről
Tóth János köszöntötte Táki Pétert Dorogi Rendőrkapitányság képviselőjét és átadta neki a szót.
Táki Péter: ismét halálos kimenetelű baleset történt a településen. Javasolja egy olyan sebességmérő
kihelyezését, mely pirosra vált, ha valaki gyorsan halad. Ezzel kapcsolatban javasolja, hogy az
önkormányzat tárgyaljon a Közútkezelővel.
Tóth János: Megköszönné, ha a rendőrség ezt alátámasztaná.
Táki Péter: Ígéretet tesz arra, hogy igyekeznek a településen többször mérni.
Frank György: Többször próbálkoztunk nyomógombos megoldással a Közútkezelőnél, jó lenne, ha
ezt a rendőrség is támogatná. sajnos még a zebránál is ritkán állnak meg az autósok, a gyerekek alig
tudnak itt átmenni a túloldalra.
Kovács István: A vasútállomással szemben megállni tilos tábla ellenére parkolnak a járművek, ott is
többször kellene ellenőrzéseket végezni.
Juhos Tamás: Pozitívumként említi, hogy esténként többször lehet látni a településen a járőröket.
Kérdezi, a körforgalomnál a ledér öltözetű lányok mikor tűnnek el?
Táki Péter: Többször voltak intézkedések ellenük, szabálysértési eljárást alkalmaztak velük
szemben.
Tóth János: Kéri, amikor a vendéglátó egységek hangoskodása miatt ellenőrzik a nyitva tartást, civil
autóval jöjjenek, mert már a Leányvár táblánál ott áll az emberük. Odatelefonál az üzletbe, hogy jön
a rendőrség és gyorsan bezárnak erre az időre, majd amikor elmentek újra kinyitnak.
Csobán Zoltán: Mostanában nagyobb rendőri jelenlét van a három településen. Kérdezi, hogy
további plusz időket fognak-e tudni eltölteni itt, hisz ez nagy segítség lenne.
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Táki Péter: Ennyire pozitív képet nem tud festeni. ha 2 ember beül ügyeletre, kint megint
kevesebben lesznek.
Tóth János: Várható-e újabb létszámbővítés?
Táki Péter: Most jött egy fiatal kolléga, aki járőrfeladatot lát el.
Hanzelik Gábor: 3 éves statisztika lehet torzít kicsit. Leányvár bűncselekménye stagnál. Kedvező,
hogy a vagyoni, ill. a közlekedési bűncselekmények csökkennek, de ezzel ellentétben a személy
elleni bűncselekmények pedig meredeken emelkednek. Szükségesnek tartja még a külterületek
fokozott ellenőrzését, mert a falopások jelentősen elszaporodtak. Kérdezi, ebben meddig van
jogosultsága a rendőrségnek? Ha valakinek a háza előtt látnak egy rakás fát, van-e jogosultsága a
rendőrnek ellenőriznie, hogy honnan származik?
Táki Péter: Ha a lakosság ilyen részéről bejelentés érkezik, kivizsgálják, a rendőr számlát kérhet a
fa eredetéről.
Juhos Tamás: Volt, hogy sikerült elkapnia a tolvajt, bejelentette, de csak 3000 Ft-ra büntették meg.
Táki Péter: A szabálysértések összeadódnak.
Tóth János: A körzeti megbízott fogadóóráját a hivatal tanácstermében tartja. Kérdezi, a kmb
irodára szüksége van-e Sortán Miklósnak, mert másra is tudnának hasznosítani.
Táki Péter: Tolmácsolni fogja ezt a rendőrkapitánynak.
Kovács István: Kérdezi, ha fényképpel tudja valaki bizonyítani a falopást, akkor az bizonyítéknak
számít-e?
Táki Péter: Igen.
Tóth János: megköszöni Táki Péternek a tartalmas beszámolót, majd megkérdezi a képviselőtestületet, hogy hogy a beszámolót elfogadják-e.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
23/2010.(IV.06.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Leányvár község közbiztonsági helyzetéről
szóló 2009. évi beszámolót elfogadja.
Felelős: Tóth János polgármester
Határidő: azonnal

3. Napirendi pont
Az egészségügyi ellátás helyzete
Tóth János: Köszönti Dr. Hargitai Zoltán háziorvost és Szikoráné Burányi Rita védőnőt.
1. Háziorvosi beszámoló
Dr. Hargitai Zoltán: Tájékoztatja a testületet, hogy 2010. március 3-tól nyugdíjasként dolgozik és
így szándékozik is, amíg bírja.
Juhos Tamás: Kérdezi, hogy a deffibrilátort valamilyen betörhető üveg mögé nem lehetne
elhelyezni, hogy bárki hozzáférhessen szükség esetén?
Dr. Hargitai Zoltán: ha ő nem tartózkodik otthon, a nővér is ki van képezve a készülék használatára,
őt is meg lehet keresni.
Tóth János kérdezi, hogy az egészségügyi ellátás helyzetéről szóló beszámolót elfogadják-e?
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
24/2010.(IV.06.) számú Képviselő-testületi
Határozat
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Leányvár Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Háziorvosi Szolgálat 2009. évi beszámolóját
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth János polgármester
2. Védőnői Szolgálat beszámolója
Szikoráné: 2009. évben 2008-hoz képest sajnos felére csökkent a születések száma, előreláthatólag
ebben az évben sem lesz jobb a helyzet. Az elmúlt évben sok minden történt, 12 embert képeztek ki
elsősegély nyújtásra, ezt nagy sikerként élte meg. Fél évet helyettesített az elmúlt évben 3
településen.
Hanzelik Gábor: Riasztóan alacsonynak tartja a születések számát.
Szikoráné: Ennek több oka is van, a gazdasági váltság, kitolódott az első gyermek vállalásának ideje
is, fontos a családi háttér.
Tóth János: Köszöni Szikoráné Burányi Ritának a szóban kiegészített beszámolóját, valamint azt a
sok kezdeményezést, amit meghonosított a településen.
Tóth János kérdezi, hogy a védőnői szolgálat 2009. évről szóló beszámolóját elfogadják-e?
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
25/2010.(IV.06.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Védőnői Szolgálat 2009. évi beszámolóját
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth János polgármester
4. Napirendi pont
Köztisztasági rendelet módosítása
Tóth János polgármester felkérte a jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. A jegyző ismertette
az előterjesztést.
További hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a tervezetet.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
Leányvár község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2010. (IV.07.) rendelete
A köztisztaság fenntartásával kapcsolatos
egyes kérdések szabályozásáról

5. Napirendi pont
Egyebek
I) Közbeszerzési terv
Hanzelik Gábor javasolta, hogy a Várdomb utca aszfaltozását tervezze be a testület.
Csobán Zoltán: Egyetért Hanzelik Gáborral, a Várdomb utcát be kell tervezni, még akkor is, ha
nem tudjuk megvalósítani.
Hanzelik Gábor: Mindenképpen pályázni kell. Szét lehet bontani, külön kell venni az aszfaltozást,
külön a vízelvezető árkot.
Tóth János szavazásra tette fel a határozat tervezetet.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
26/2010.(IV.06.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1.) A 2009.évi közbeszerzési tervet az alábbiak szerint fogadja el:
sorszám
1.

Leányvári
bővítése

2.

Művelődési
felújítása

3.

becsült nettó
értéke
eFt-ban

beruházás
megnevezése
Óvoda

Eljárási rend
megjelölése
egyszerű eljárás

42.000

Ház

a közbeszerzés
megkezdésének
határideje
2010.II.félév

2010.II.félév
32.000 egyszerű eljárás
24.000 egyszerű eljárás

Leányvár
Várdomb
utca aszfaltozása

2010.II.félév

2.) A 2010.évi terv végrehajtásáról legkésőbb 2011. május 31-ig éves statisztikai összegzést kell
készíteni, és a Közbeszerzések Tanácsa részére megküldeni.
Felelős: Tóth János polgármester
Határidő: folyamatosan
II.) Iskola SZMSZ-nek módosítása
Tóth János elmondta, hogy a pályázatírók jelezték, hogy a testületi határozatból kimaradt az önrészt
összegszerű megjelölése. Felolvasta a módosított határozatot.
A Képviselő-testület 9 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
27/2010.(IV. 06.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Általános Iskola “Grundschule” Szervezeti
és Működési Szabályzata 2. pontjának „Iskola alapadatai” címszó alatti módosításhoz az új
szakfeladat rendnek megfelelően hozzájárul.
Felelős: Tóth János polgármester
Határidő: azonnal
III.) LÉNA kérelme
A Képviselő-testület 9 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
28/20 10.(IV. 06.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elvi döntését adja ahhoz, hogy a LÉNA az
önkormányzat tulajdonában álló tűzoltószertárat bérleményként használhassa.
Felelős: Tóth János polgármester
Határidő: azonnal
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IV) közterület-felügyelet kérdése
Tóth János zárt ülés tartását kérte.
A Képviselő-testület 9 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
29/2010.(IV. 06.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy zárt ülést tart.
Felelős: Tóth János polgármester
Határidő: azonnal
Tóth János: Az ülésen más nem hangzott el, megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.
K.m.f.
Tóth János
polgármester

Dr. Holicska Judit
jegyző

Hitelesítők:
Juhos Tamás és Adamik Sándor
képviselők
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