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Az ülés helye: Leányvár Község Polgármesteri Hivatala tanácstermében
Az ülésen megjelentek:
A képviselő-testület tagjai:
Tóth János polgármester
Szikora Gyula alpolgármester
Balogh András képviselő
Csobán Zoltán képviselő
Kovácsics István képviselő
Misikné Lóczki Irén képviselő
Papp Pál képviselő
Meghívott vendég:
Dr. Zsilka Judit HVB elnöke
Dr. Holicska Judit jegyző
Kertész Tiborné PH.
Kucsera Lászlóné PH.
Gáspár Tibor német kisebbségi önkormányzat elnöke
Bognárné Dr. Solymoskövi Veronika Erika címzetes főjegyző
Hanzelik Gábor PGB kültag
A lakosság részéről 4 fő.
Tóth János: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott létszáma
7 fő, jelen van 6 fő, a képviselő-testület határozatképes. A polgármester elmondta, hogy Csobán
Zoltán előre jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen.
Megkérdezte, hogy a napirenddel egyetért-e a testület? A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a
napirendet elfogadta.
1.) Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról
Tóth János kiegészítette a beszámolót a Kálvária-dombi helyszíni bejárással kapcsolatban. Elmondta,
hogy a közvilágítást és a 400 W-os hálózat kialakítását valószínű, hogy az E-on saját költségén
valósítja meg. Tóth János megkérdezte, hogy van-e kérdés a kiadott táblázatokkal kapcsolatban?
Tóth János szavazásra tette fel a beszámolót.
A Képviselő-testület 3 igen és 3 nem szavazattal nem fogadta el a beszámolót a két ülés között eltelt
munkáról.
2.) I. félévi beszámoló és a 2010. évi költségvetés módosítása
Tóth János elmondta, hogy az írásos beszámolót a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Felkérte Kovácsics
Istvánt, hogy tájékoztassa a testületet a bizottsági ülésen elhangzottakról.
Kovácsics István ügyrendi javaslatot tett, hogy előbb a zárszámadást tárgyalja a testület.
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal úgy dönt, hogy a 2009. évi zárást tárgyalja először.
3. ) A zárszámadási rendelet elfogadása, a 2009. évi költségvetés módosítása
Tóth János elmondta, hogy az írásos előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Felkérte Kovácsics
Istvánt, hogy tájékoztassa a testületet a bizottsági ülésen elhangzottakról.

Kovácsics István: 3 különféle záró pénzkészlet van. A pénzmaradvány az effektíve megfogható
maradvány.
Kucseráné: volt egy pénzkészletünk, ami a tavalyi záróállomány volt. A pénzkészlet a folyószámlán
lévő összeg. Az előterjesztés 3. pontjában van részletezve.
Kovácsics István a könyvvizsgálói záradékra kérdezett rá.
Balogh András: sok itt a miért. Meg szeretném érteni.
Hanzelik Gábor: a módosított előirányzat fedje le teljes egészében a teljesítést.
Kucseráné: a módosított előirányzatnak nem kell egyeznie a teljesítéssel.
Kovácsics István ügyrendi javaslatot terjesztett elő, véleménye szerint a zárszámadást, az I. félévi
beszámolót és a III. negyedéves beszámoló a testület vegye le a napirendről és tárgyalja a következő
ülésen.
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
91/2010.(XII.7.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2009. évi zárásszámadási rendeletet, a 2010. évi
I. félévi beszámolót és a 2010. évi III. negyedéves beszámolót a következő ülésen tárgyalja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4.) 2011. évi belső ellenőrzési terv
Tóth János megkérdezte a jegyzőt, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést.
A jegyző nem kívánta kiegészíteni, Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
92/2010.(XII.7.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja
az önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervét.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
6.) 2011. évi koncepció megvitatása
Tóth János elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a koncepciót, a javaslataikat beépítették
az előterjesztésbe.
Papp Pál elmondta, hogy ha mód és lehetőség van rá, fontos dolognak tartaná, hogy az iskolát kezdjék
el rendbe tenni. Szép óvodát építettünk, onnan jönnek a gyerekek az iskolába, legalább 2 tanteremben
ki kellene cserélni a nyílászárókat.
Tóth János elmondta, hogy Papp Pál által javasolt tétel bekerül a koncepcióba.
Szikora Gyula elmondta, hogy egy ÁNTSZ előírás szerint az összes üvegajtót ki kell cserélni
biztonsági üvegűre.
Balogh András elmondta, hogy amivel kapcsolatban tervek voltak bekerültek a koncepcióba.
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
93/2010.(XII.7.) számú Képviselő-testületi
Határozat

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletet képező 2011. évi
Költségvetési koncepciót az elhangzott módosításokkal elfogadja és felkéri a polgármestert és a
jegyzőt a 2011. évi költségvetés-készítés további munkálatainak megszervezésére,
koordinálására.
Felelős: Tóth János polgármester
Határidő: azonnal
Csobán Zoltán megérkezett az ülésre.
7. ) Egyebek
7. 1. Hóeltakarítással kapcsolatos ajánlat
Tóth János ismertette a Saubermacher Kft. ajánlatát téli hóeltakarítási munkák elvégzésével
kapcsolatban. Elmondta, hogy az Erzsébet utca és a Bécsi út sikosságmentesítése az közútkezelő
feladata.
Kovácsics István: jónak tartanám, ha kikötnénk a szerződésben, hogy a bejelentéstől számított mennyi
időn belül kell megkezdeniük a munkát.
Tóth János: ez a bejelentés sorrendjében történik, mivel 3 falut érint a takarítás, még Kesztölcöt és
Piliscsévet is.
Balogh András: milyen ellenőrzés mellett történnek a munkák?
Tóth János: én járom körbe a falut és igazolom az elvégzett munkát.
Misikné: a tavalyi évben is ezek az árak voltak?
Tóth János: igen, de a 2011. évi sóarak még nem ismertek.
Kovácsics István: 2 perc szünetet kért.
Tóth János 2 perc szünetet rendelt el.
Tóth János megnyitotta az ülést.
Csobán Zoltán: sokszor a hó hamarabb elolvad, mint ahogy az autó kiér. Miért mi fizetjük a gépkocsi
átalakítását? Ezt nagyon furcsának tartom.
Hanzelik Gábor: az első árajánlatot megfontolnám abból a szempontból, hogy nem vállal időbeli
határt a bejelentés után. Akkor kell, hogy jöjjön az autó, amikor szükség van rá. Semmi értelme, hogy
megtesszük a bejelentést és utána várunk a sorunkra Nincs értelme akkor takarítani az utat, amikor
már nincs rá szükség.
Tóth János: látni kellene a másik cég gépeit.
Csobán Zoltán: van-e további ajánlat? Van-e esetleg a környéken hasonlószolgáltatást végző cég?
Tóth János: jelen pillanatban csak ez a két ajánlatunk van.
Hanzelik Gábor: a mellettünk lévő faluban a egy viszonylag jól teljesítő cég végzi a hóeltakarítást. A
polgármester felé megérne egy telefont.
Csobán Zoltán: van-e jelenleg szerződésünk? Van-e mód, hogy az egyik szolgáltatóval eseti szerződést
kössünk, ha hétvégére leesik a hó? Közben pedig keressük a legjobb szolgáltatást nyújtó céget.
Tóth János: van lehetőség, hogy a Saubermacher Kft-vel, aki eddig is végezte a hóeltakarítást eseti
szerződést kössünk. A bizottsági ülésre próbáljunk további árajánlatokat kérni.
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
94/2010.(XII. 7.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, felhatalmazza Tóth János polgármestert, hogy eseti
megbízási szerződést kössön a Saubermacher Kft-vel hóeltakarítás és téli sikosságmentesítés
tárgyában, az ajánlatban szerplő feltételek szerinti
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

7. 2. polgármester költségátalányának megállapítása
Tóth János kérte a szavazásból kizárását és átadta a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
95 /2010.(XII. 7.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tóth János polgármestert érintettség miatt
kizárja a szavazásból.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Kovácsics István ismertette az előterjesztést, hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
96 /2010.(XII. 7.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tóth János polgármester költségátalánya
mértékét az illetménye 20%-ában állapítja meg.
Felelős: PGB elnök
Határidő: azonnal
7.3. Határozatok a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulással kapcsolatban
Tóth János elmondta, hogy kiment az írásos előterjesztés.
Hozzászólás nem volt, Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
97/2010.(XII. 7.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete elfogadja a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2010. I. féléves
tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerint.
Felelős: Tóth János polgármester
Határidő: folyamatos
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
98/2010.(XII.7.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 43/2010. (08. 31.) számú
társulási tanácsi határozata alapján a társulás Társulási Megállapodás módosítását, valamint azt
egységes szerkezetben elfogadja az alábbiak szerint:
Módosítások:
III. fejezet: A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI
Közoktatási feladatok 3.) pont
„A fenti pedagógiai szakszolgálati feladatokat a társulás a Dorog Városi Pedagógiai Szakszolgálat és egyéb
szolgáltatók útján látja el.” kikerül,

helyette bekerül: „A fenti pedagógiai szakszolgálati feladatokat a társulás a Dorogi Óvoda Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálata és egyéb szolgáltatók útján
látja el.”
Egészségügyi feladatok 1.) pont
„Az ügyeleti szolgálat során biztosítja a társult önkormányzatok lakossága számára a munkaidőn kívüli,
munkanapokon 15 órától másnap reggel 08 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon 08 órától másnap reggel 08
óráig a sürgős orvosi ellátást.” szövegrész kikerül,
helyette bekerül: „Az ügyeleti szolgálat során biztosítja a társult önkormányzatok lakossága számára a
munkaidőn kívüli, munkanapokon 16 órától másnap reggel 08 óráig , munkaszüneti és ünnepnapokon 08
órától másnap reggel 08 óráig a sürgős orvosi ellátást.”
3.) pont
„A felnőtt háziorvosi ügyelet Dorog, Mária utca 14. szám alatt, míg a gyermekorvosi ügyelet Dorog, Rákóczi út
9. szám alatt működik.” szövegrész kikerül,
helyette bekerül: „ A felnőtt háziorvosi ügyelet, valamint a gyermekorvosi ügyelet a Dorog, Kossuth Lajos
u. 6. szám alatt működik.”
Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 3.) pont
„Az intézmény székhelye: Dorog, Bécsi út 91.” szövegrész kikerül,
helyette bekerül: „Az intézmény székhelye: Dorog, Hantken Miksa u. 8.”

A módosított társulási megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Felelős: Tóth János polgármester
Határidő: értelemszerűen
Tóth János elmondta, hogy a következő pontot zárt ülésen tárgyalja a testület.
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
Kovácsics István és Balogh András

