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JEGYZŐKÖNYV
felvéve Leányvár Község Képviselő-testületének 2010. december 15. napján tartott ülésén
Az ülés helye: Leányvár Község Polgármesteri Hivatala tanácstermében
Az ülésen megjelentek:
A képviselő-testület tagjai:
Tóth János polgármester
Szikora Gyula alpolgármester
Balogh András képviselő
Kovácsics István képviselő
Misikné Lóczki Irén képviselő
Meghívott vendég:
Dr. Holicska Judit jegyző
Kertész Tiborné PH.
Hanzelik Gábor PGB kültag
Tóth János: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott létszáma
7 fő, jelen van 4 fő, a képviselő-testület határozatképes. A polgármester elmondta, hogy Csobán
Zoltán és Papp Pál előre jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, Szikora Gyula alpolgármester
előre jelezte, hogy késni fog.
Tóth János elmondta, hogy az Egyebek napirendi pontot szeretné kiegészíteni 2 ponttal, a Groupama
Garancia Biztosító ajánlatával és a templom felújítás támogatásával. Megkérdezte, hogy a kiegészített
napirenddel egyetért-e a testület? A Képviselő-testület 4 igen szavazattal a napirendet elfogadta.
1.) Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról
Tóth János kiegészítette a beszámolót a Kálvária-dombi a közvilágítást kialakítását az E-on saját
beruházás keretében valósítja meg. Továbbá elmondta, hogy a Kenyérmezei patak sorsa megnyugtató
módon rendeződik, nem marad a Pilis-Gerecse Vizitársulat kezelésében. Továbbá tájékoztatta a
testületet, hogy a 190/3. hrsz-ú Kálvária-dombi teleket nem kívánják megvásárolni.
Tóth János szavazásra tette fel a beszámolót.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a beszámolót a két ülés között eltelt munkáról.
2.) A zárszámadási rendelet elfogadása, a 2009. évi költségvetés módosítása
Tóth János elmondta, hogy az írásos beszámolót a Pénzügyi Bizottság ismét tárgyalta. Az ülésen jelen
volt a könyvvizsgáló is, aki a feltett kérdésekre válaszolt. Felkérte Kovácsics Istvánt, hogy
tájékoztassa a testületet a bizottsági ülésen elhangzottakról.
Kovácsics István elmondta, hogy a bizottsági ülésen mindent átbeszéltek, nem kívánja kiegészíteni az
ott elhangzottakat.
Hanzelik Gábor elmondta, hogy kért a könyvelő kolléganőtől vagyonleltárt és a hitelállományunkra
vonatkozó adatokat és tegnap azzal váltunk el, hogy a függő tételekről is kapunk kimutatást.
Kovácsics István: a vagyonleltárt és a hitelállományunkra vonatkozó adatokat ma délelőtt megkaptuk,
a könyvvizsgáló elmondta, hogy a főszámok nem változnak, ezért fogadjuk el.
Tóth János szavazásra tette fel a zárszámadási rendeletet elfogadásra.

Képviselő-testület 3 igen és 1 tartózkodás mellett nem fogadta el a 2009. évi zárszámadási
rendeletet.
Tóth János javasolta, hogy a zárszámadást,a 2010. évi I. félévi beszámolót és a 2010. évi III.
negyedéves beszámolót a következő ülésen tárgyalja.

Szikora Gyula megérkezett az ülésre.

Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 4 igen és 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
100/2010.(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

3. Napirendi pont
Adórendelet módosítása
Tóth János elmondta, hogy az írásos előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és módosításokkal
elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.
Ketész Tiborné ismertette az építmény és telekadó mértékének felső határát.

Tóth János szavazást rendelt el a rendeletről.
Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
Leányvár község Képviselő-testületének
a 6/2010. ( XII.15.) rendelete a helyi adókról
4. Napirendi pont
Díjtételek módosítása
Tóth János elmondta, hogy az írásos előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és módosításokkal
elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.
1) Sírhelyek és sírkertek
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
101/2010.(XII.15.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság javaslatát támogatja és a temetéskori első szimpla és dupla sírhelyek megváltása ingyenes
lesz 2011. január 1-jétől.
Felelős: Tóth János polgármester
Határidő: azonnal

Tóth János szavazást rendelt el a rendeletről.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Leányvár község Képviselő-testülete megalkotja a 7/2010. (XII.15.) rendeletét
a Temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 6/2007. (VI.28.) rendelettel módosított
14/2000. (XI.15.) rendelet 1. mellékletének módosításáról.
2) Hulladékszállítási díj

Tóth János köszöntötte Kifferné Héder Andreát a Saubermacher Kft képviselőjét, megkérdezte
kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést.
Kifferné: 2011-től jelentősen módosul a hulladékgazdálkodási törvény, a kommunális hulladékban
lévő, de még hasznosítható hulladék feldolgozására szigorú technikai előírások fognak vonatkozni. 20
településen végezzük a szolgáltatást, reméljük egyre jobb lesz a kapcsolat az önkormányzatokkal és a
szolgáltatást igénybe vevőkkel. Leányvár 2004-ben vált egyéni díjfizetővé. Sokan kibújtak vagy
jelentős hátralékot halmoztak fel az évek során. Véleményem szerint pozitív dolog volt, hogy
bevezettük az egyéni lomtalanítást, ezzel megszűnt a guberálás. Tapasztalatunk szerint azok a
legnagyobb hulladék termelők, akik nem fizetik a díjakat.
Szikora Gyula: mekkora ezen emberek aránya?
Kifferné: kb. 48 háztartásról van szó.
Szikora Gyula: mit tudnak kezdeni?
Kifferné: 2008. évtől kezdett emelkedni a kintlévőségek aránya. Behajtó céget foglalkoztatunk a
kintlévőségek behajtására vagy megkeressük az önkormányzatokat behajtás céljából.
Tóth János: van egyfajta gond az 50 l-es és a 60 l-es kukák kapcsán. Él még az a lehetőség, hogy ha az
50 l-es kukára ragasztanak egy 60 l-es matricát és a tetejére tesznek egy zsákot, azt még elszállítják?
Kifferné: szabványkuka az a 60 l-es és a 120 l-es kuka. az 50 l-es kuka az elemek tárolására szolgál.
Aki 50 l-es kukával rendelkezik 50 l után szeretne fizetni. Ha a díjösszetevő elemeket nézzük, akkor a
lerakói díj az összköltség 20%-t teszi ki. A hulladéklerakó térfogat alapján terít. Az 50 l-es kuka ürítési
költsége ugyanannyi, mint a 60 l-es kukáé. Az összes díjtényező nem változik, a különbség a súlyban
van, de ez nem szignifikáns. Ha a valós költségeket vetítenénk a kukákra, akkor a 120 l-es kukának
nem a 60 l-es kuka lenne a fele.
Szikora Gyula: hova szállítják a kommunális szemetet?
Kifferné: Bicskére. Jelenleg 75 lerakó van az országban.
Szikora Gyula: Esztergomban miért szűnt meg a lerakó?
Kifferné: mert nem felelt meg az EU-s előírásoknak.
Szikora Gyula a szelektív hulladékgyűjtés problémáira kérdezett rá.
Kifferné: a begyűjtés után utóválogatásra kerül sor. Az egy edényben lévő hulladékot az
anyagfajtáknak megfelelően kell tovább bontani. Ezek az ún. nem tájidegen hulladékok. Előfordul
olyan, hogy akik nem fizetnek, az ilyen szelektív hulladékgyűjtő szigetekhez viszik a szemetet vagy
beledobálják. A szelektív hulladékgyűjtő autó ilyen esetben nem üríti ki, hanem a szemetes autóba
kerül a hulladék.
Kovácsics István: valóban az 50 l-es kuka az nem szabvány kuka?
Kifferné: a magyar szaványi előírások szerint az 50 l-es kuka nem szabvány kuka.
Misikné: nagyon jó ötletnek tartom a személyre szabott lomtalanítást.
Tóth János megköszönte Kiffernének, hogy részt vett az ülésen.
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
102/2010.(XII.15.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete a 2011. évi hulladékszállítási díj mértékét
3,693 Ft/liter + ÁFA összegben állapítja meg.
Felelős: Tóth János polgármester
Határidő: 2011. január 1-től

Tóth János szavazást rendelt el a rendeletről.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Leányvár község Képviselő-testülete megalkotja a 8/2010. (XII.15.) rendeletét a
Települési szilárd hulladék gyűjtéséről, szállításáról és a fizetendő díj mértékéről szóló 15/2003.
(XI.25.) rendelet módosításáról.
3.) Lakbérek

Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
103/2010.(XII.15.) Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások havi lakbérének
mértéke a lakás komfortfokozata alapján a következő:
összkomfortos lakás: 260,-Ft/m2/hó
Felelős: Tóth János polgármester
Határidő: 2011. január 1-től folyamatosan
4.) Művelődési Ház bérleti díjai
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
104/2010.(XII.15.) Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete
a Művelődési Ház 2011. évre vonatkozóan bérbeadói tevékenysége körében a következő díjtételt
módosítja, a többi díjtételt nem emeli:
Nagyterem (egyéb)
12.500,-Ft + Áfa
maximum 6 órára
Kisterem maximum 2 órára
1.800,-Ft + Áfa
Kisterem maximum 4 órára
3.600,-Ft + Áfa
Szék kölcsönzés
100,-Ft + Áfa
Asztal kölcsönzés
200,-Ft + Áfa
Asztalterítő kölcsönzés (tisztán
200,-Ft + Áfa
visszahozva)
Asztalterítő
kölcsönzés
500,-Ft + Áfa
(szennyezetten visszahozva)
Felelős: Tóth János polgármester
Határidő: 2011. január 1-től folyamatosan
5.) Hirdetési díjak
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
105/2010.(XII.15.) Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete
a hirdetéseknél 2011. évre vonatkozóan a díjtételeket a következőképp módosítja:
Teljes oldal
6.000,-Ft + ÁFA
Fél oldal
3.000,-Ft + ÁFA
Negyed oldal
1.500,-Ft + ÁFA
Nyolcad oldal
750,-Ft + ÁFA
Tized oldal
625,-Ft + ÁFA
Képújság (oldal/hét)
1000,-Ft + ÁFA
Felelős: Tóth János polgármester
Határidő: 2011. január 1-től folyamatosan

6.) Közterület foglalás
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
106/2010 .(XII.15.) Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete a
2010. évi közterület-foglalási díjakat nem módosítja, kivéve az alábbi díjtételt::
Vásározás
600,-Ft/m2/nap
7,5 t-nál nagyobb össztömegű jármű, lassú
12.000,-Ft/hó
jármű és járműszerelvény
Határidő: 2011. január 1-től folyamatosan
Felelős: Tóth János polgármester

5. Napirendi pont
Döntés a 2011. évi munkatervről
Tóth János megkérdezte, hogy van-e kiegészítés az előterjesztéshez.
A jegyző elmondta, hogy a februári ülésre két napirendi pontot javasol, az SZMSZ
megalkotását illetve a Gazdasági Program elfogadását.
Misikné: miért csak a Sportegyesület számol be? Javaslom, hogy a LENA és a Kultúrcsoport
is számoljon be.
Szikora Gyula megkérdezte, hogy a judo és ping-pong sportágakon kívül foglakoznak-e
valamely más sportággal.
Balogh András elmondta, hogy éppen ennek a felderítése zajlik a faluban, de ez hosszabb időt
vesz igénybe.
Tóth János említést tett a műfüves foci pályáról és elmondta, hogy ezzel az illetékes
bizottságnak külön ülésen kellene foglakoznia.
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot a módosításokkal együtt.
A Képviselő-testület 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
107/2010.(XII.15.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a a kért módosításokkal elfogadja
2011. évi munkatervét.
Felelős: Tóth János polgármester
Határidő: azonnal
6. ) Egyebek
Tóth János elmondta, hogy az írásos előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolta a képviselő-testületnek.

1. Hóeltakarítás, sikosságmentesítés
Tóth János felkérte a PB elnökét, hogy ismertesse a kiegészített árajánlatot.
Kovácsics István ismertette, megállapítást nyert, hogy 2 járművel végezné a munkálatokat, külön
sószóróval és külön hókotróval.
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.

A Képviselő-testület 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
108/2010.(XII. 15.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza Tóth János polgármestert,
hogy Madar Csabával kössön eseti megbízási szerződést hóeltakarítás és sikosságmentesítés
elvégzése céljából az árajánlatban adott feltételeknek megfelelően.
Felelős: Tóth János polgármester
Határidő: azonnal
2. Groupama Garancia Biztosító ajánlata polgármester számára kínált biztosítási
szolgáltatásról
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.

A Képviselő-testület 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
109/2010.(XII. 15.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Groupama Garancia
Biztosító ajánlatát, a következő, 2014. évi őszi önkormányzati választáskor a
polgármesternek esetleg kifizetendő végkielégítés előtakarékossági lehetőségére vonatkozóan.
Felelős: Tóth János polgármester
Határidő: azonnal
3. Templom felújításhoz hozzájárulás
Tóth János elmondta, hogy 80 ezer forint támogatást javasol a templom felújítására.
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.

A Képviselő-testület 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
110/2010.(XII. 15.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 80.000 Ft összegű támogatás nyújt – a
Tatai ingatlan elkülönített számlán tartott pénzösszeg terhére – a leányvári Szent Erzsébet
Templom felújítására.
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
Szikora Gyula és Misikné Lóczki Irén

