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Szám:

/2010.
JEGYZŐKÖNYV
felvéve Leányvár Község Képviselő-testületének 2010. május 4. napján tartott ülésén

Az ülés helye: Leányvár Község Polgármesteri Hivatala tanácstermében
Az ülésen megjelentek:
A képviselő-testület tagjai:
Tóth János polgármester
Papp Pál alpolgármester
Adamik Sándor képviselő
Boros László képviselő
Csobán Zoltán képviselő
Hanzelik Gábor képviselő
Kovács István képviselő
Misikné Lóczki Irén képviselő
Meghívott vendég:
Dr. Holicska Judit jegyző
Kollár Lászlóné jegyzőkönyvvezető
Lunczer Károlyné szoc.előadó
Üveges Lívia családgondozó
Párkányiné Szabó Mária családgondozó
Erőssné Meszes Mónika
Dr. Némethy Ferencné vezető
Tóth János: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott létszáma
10 fő, jelen van 7 fő, a képviselő-testület határozatképes. A polgármester elmondta, hogy Adamik
Sándor előre jelezte késését
Tóth János elmondat, hogy a Tati ingatlan és az Erzsébet utcai ingatlan ügyét zárt ülésen kell
tárgyalni, megkérdezte, hogy a napirenddel egyetért-e a testület? A Képviselő-testület 7 igen
szavazattal a napirendet elfogadta.
1.Napirendi pont

Beszámoló a két ülés között eltelt munkáról
Tóth János kiegészítette az előre írásban kiadott beszámolót. Elmondta, hogy az IKSZT pályázat
határozata ellen fellebbezést nyújtottak be, mivel eszközigényre 0 Ft-t biztosítottak.
A múlt vasárnap jótékonysági koncert volt a templomba, nagyon jól sikerült.
Csobán Zoltán: szkeptikus vagyok a rendőrség beszámolójával kapcsolatban. Amikor rákérdeztem a
több jelenlétre, nem kaptam megnyugtató választ. Azóta volt negatív esemény a faluban, minél előbb
el kellene érni, hogy több időt töltsenek a rendőrök a faluban.
Tóth János: egyetértek Zolival, de a belügyminiszter-jelölt ígéretet tett, hogy a kis falvakban is lesz
rendőr.
Papp Pál: mikor volt utoljára templom felújítás?
Hanzelik Gábor: 2004. körül.
Tóth János szavazásra tette fel a beszámolót.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a beszámolót a két ülés között eltelt munkáról.
II. Napirendi pont

Beszámoló a Család- és Gyermekvédelmi Szolgálat tevékenységéről
Tóth János köszöntötte a megjelent vendégeket és átadta nekik a szót.
Némethyné elmondta, hogy várja a kérdéseket.
Adamik Sándor megérkezett.

Hanzelik Gábor: örülök, hogy nem volt krízishelyzet, de megdöbbentett a beszámolóban, hogy
mennyire nem tudnak gazdálkodni az emberek. Örülök, hogy 1 családnál már megszűnt a védelembe
vétel. A jelzőrendszernek több résztvevője van. Mennyire marad anonim a bejelentés?
Némethyné: ha nálunk kéri a bejelentő, akkor anonim marad, azt, hogy máshol hogyan van, nem
tudom.
Papp Pál elmondta, hogy összességében jó a véleménye a családsegítő szolgálat tevékenységéről és a
beszámolóról.
Hanzelik Gábor: a múlt ülésen volt a rendőrség beszámolója, olvastam, hogy tartanak önök
bűnmegelőzési programot. A rendőrség által szervezett program szakember hiányában maradt abba.
Szakember cserével lehet erre megoldást találni?
Némethyné: A közigazgatási hivatal vizsgálatából kiderült, hogy jónak tartják a bűnmegelőzési
programjainkat, ezért továbbképzésre küldtünk a munkatársainkat.
Csobán Zoltán: jól gondolom-e, hogy a családgondozás térségi szinten jobban működik, mint
települési szinten?
Némethyné: igen, hiszen komplex családgondozással foglalkozunk, kiváló szakember gárdával.
Papp Pál: véleményem szerint kevés olyan hely van az országban, ahová a gyengébb képességű
gyerekeket el lehet vinni. Jelezték-e már Önök felé, hogy vissza kellene állítani a kisegítő iskolákat.
Némethyné: minden helyen elmondják nekünk ezt a problémát.
Tóth János: nagyon színvonalas volt az előterjesztés. Jó szakmai munka folyik az intézményben.
Dicséret illeti a kollégákat a lelkiismeretes munkájukért.
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen egybehangzó szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
32/2010.(V.4.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

tevékenységéről szóló 2009. évi beszámolóját elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
III. Napirendi pont

Beszámoló a falu szociális helyzetéről, átfogó értékelés a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatokról
Hanzelik Gábor: megkérte a Szociális Bizottság elnökét, hogy mondjon néhány szót a bizottság
munkájáról.
Kovács István: Sajnos sok a jelentkező, de kevés a kiosztható pénz. A legjobban rászorultak nem
mernek kérni.
Papp Pál a kamatmentes kölcsönre kérdezett rá.
Tóth János: temetésre kapták.
Tóth János szavazásra tette fel a beszámolót.
Tóth János szavazásra tette fel a beszámolót.
A Képviselő-testület 8 igen egybehangzó szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
33/2010.(V.4.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a falu szociális helyzetéről szóló 2009. évi

beszámolóját elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A jegyző elmondta, hogy a tavalyi évhez képest milyen változások történtek.
Hanzelik Gábor: valami nem jól működik a faluban, ha így csökken a gyereklétszám. Mi nem vonzó a
családoknak?Az intézmények?Programok? Ha a fiatalok elmenekülnek soha nem lesz vonzó a falu
Csobán Zoltán: szerintem csak a gyerekek létszáma csökken, a fiataloké nem. Kevesebb gyereket
vállalnak és idősebb korban, ez általános tendencia.
Papp Pál: Sokat olvastam erről, nem azért kevesebb a gyerek, mert nem megfelelő színvonalúak az
intézményeink. 1978 óta folyamatosan csökken a gyermekek száma Magyarországon és a gyermekek
létszámának folyamatos csökkenése probléma egész Európában.
Tóth János szavazásra tette fel a beszámolót.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
34/2010.(V.4.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth János polgármester
IV. Napirendi pont

A 2009. évi ellenőrzésről beszámoló
A jegyző ismertette az előterjesztést.
Papp Pál az utóellenőrzésekre kérdezett rá.
Jegyző: a belső ellenőr dönti el mikor tart utóellenőrzést.
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.

A Képviselő-testület 7 igen és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
35/2010.(V.4.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2009. évi ellenőrzésről beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth János polgármester
V. Napirendi pont

Az óvoda pályázat megvitatása
Tóth János ismertette az előterjesztést, a látványtervet. Elmondta, hogy az új terv kb. 72 millió Ft—os
beruházási összeget jelent.
Hanzelik Gábor elmondta, hogy ezért a pénzért nemcsak egy új óvodát kapunk, hanem benne van egy
bölcsődei csoport kiépítése is. A fenntartása és működtetése sem kerülne sokkal többe, hiszen a plusz
normatíva fedezné a költségeket.
Csobán Zoltán megkérdezte, hogy ez a terv a tetőtér beépítéses változat?
Tóth János: igen.
Kovács István megkérdezte, hogy a 20 millió Ft-os önrészt miből teremtjük elő.
Tóth János: 3,5 %-os 10 éves futamidejű hitelből.
Papp Pál felhívta a testület figyelmét, hogy van még egy nyertes művelődési ház pályázata az
önkormányzatnak.

Hanzelik Gábor: az IKSZT pályázat 100%-os térítésű.
Papp Pál: a 20 millió Ft nagyon megterheli az önkormányzatot, nem vagyunk olyan helyzetben.
Tóth János: a pályázat csak ősszel kerül elbírálásra, ha nyernénk csak jövőre lenne beruházás belőle.
Hanzelik Gábor. bármilyen átalakítási is lesz a rendszerben, egy biztos az óvodát helyben hagyják.
Csobán Zoltán: sok kötelező dolgot görgetünk magunk előtt, ez most egy lehetőség, bele kell vágni.
Hanzelik Gábor: kb. 2,5 millió Ft lenne a felvett hitel éves törlesztő részlete.
Papp Pál az áfa elszámolásra kérdezett rá.
Tóth János elmondta, hogy szükséges állásfoglalást kérni a kérdéssel kapcsolatban.
Tóth János összefoglalta az elhangzottakat és szavazásra tette fel a javaslatot.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
36/2010.(V.4.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pályázaton részt kíván venni az
egységes óvoda-bölcsödei változattal, melynek becsült kivitelezési költsége 72 millió Ft.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth János polgármester
VI. Napirendi pont

Egyebek
1. Átalakító okiratok jóváhagyása
A jegyző ismertette az átalakító okiratokat, elmondta, hogy Kesztölc és Piliscsév község
jegyzőjével is egyeztette.
Tóth János szavazásra tette fel a tervezetet.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
37/2010.(V.4.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Óvoda „Kindergarten” Leiwar
Átalakító Okirat az alábbi taralommal jóváhagyja:
ÁTALAKÍTÓ OKIRAT
Leányvár község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Óvoda „Kindergarten” Leinwar irányító szerve – a költségvetési szervek
jogállásáról szóló és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 10. § (1) bekezdése, valamint az államháztartás
működési rendjéről szóló 292/2009.(XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 10. §-ában, valamint alapján – az intézmény részére az
alábbi Átalakító Okiratot adja ki:

6.

A költségvetési szerv neve, székhelye:

Óvoda „Kindergarten” Leinwar, 2518 Leányvár, Erzsébet u. 46-48.
2. Alapítói jogokkal felruházott irányító és fenntartó szerv neve, székhelye:
Leányvár község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 2518 Leányvár, Erzsébet u. 88.
3. A megszüntető szerv neve, székhelye:
Leányvár község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 2518 Leányvár, Erzsébet u. 88.
4. Megszüntető jogszabály:
37/2010. (V.4.) számú Kt. határozat, 2010. június 30-tól.
4.1. Az átalakítás módja:

Egyesítés összeolvadással a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 11§ (1), (3) bekezdése
alapján.
4.2. A megszüntetés oka:
A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 12§ (1) bekezdése d) pontja alapján: „ hatásvizsgálata
alapján a közfeladat más módon vagy más szervezetben hatékonyabban teljesíthető.”
5. A megszüntetett szerv által ellátott közfeladat jövőbeni ellátása:
5.1. Jogutód neve, székhelye:
A Pilisi Közoktatási Társulás (2518 Leányvár, Erzsébet u. 88.) irányításával és fenntartásával létrejövő Pilisi Általános Iskolák, Óvodák és
Bölcsődék Közössége, 2518 Leányvár, Erzsébet u. 92.
5.2. A továbbiakban ellátásra kerülő közfeladatok:







851011 Óvodai nevelés
851012 SNI gyermekek óvodai nevelése, ellátása
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Dolgozók részére biztosított étkezés
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatás

A fenti feladatokat a Pilisi Közoktatási Társulás (2518 Leányvár, Erzsébet u. 88.) irányításával és fenntartásával létrejövő Pilisi Általános
Iskolák, Óvodák és Bölcsődék Közössége látja el a továbbiakban.
5.2. A továbbiakban ellátásra nem kerülő közfeladatok: nincs
6. Rendelkezés
6.1. A vagyoni jogok és kötelezettségek:
A székhelyintézmény és tagintézménye közös vagyont nem hoznak létre. Az intézmények ingatlanai és tárgyi eszközei a fekvésük szerinti
önkormányzatok tulajdonában maradnak, akik gondoskodnak azok fenntartásáról. A székhelyintézmény és a tagintézmény ingatlanainak
elidegenítésére, megterhelésére az ingatlan fekvése szerinti illetékes önkormányzat képviselő-testülete jogosult. Az ingatlanok bérbeadására,
ha az intézmény alapfeladatait nem akadályozza, az adott tagintézmény vezetője jogosult.
6.2. Az átalakuló intézménynek tartozása nincs.
7. Kötelezettségvállalás határnapja: 2010. június 30.
8. Foglalkoztatottakról rendelkezés: a Pilisi Általános Iskolák, Óvodák és Bölcsődék Közössége, mint jogutód a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint foglalkoztatja tovább.
Záradék:
Leányvár község Képviselő-testülete az átalakító okiratot 37/2010. (V.10.) számú határozatával fogadta el. Hatályos 2010. június 30-val.
Leányvár, 2010. május 10.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth János polgármester
Tóth János szavazásra tette fel a tervezetet.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
38/2010.(V.4.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Általános Iskola „Grundschule”
Átalakító Okirat az alábbi taralommal jóváhagyja:
ÁTALAKÍTÓ OKIRAT
Leányvár község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Általános Iskola „Grundschule” irányító szerve – a költségvetési szervek
jogállásáról szóló és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 10. § (1) bekezdése, valamint az államháztartás
működési rendjéről szóló 292/2009.(XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 10. §-ában, valamint alapján – az intézmény részére az
alábbi Átalakító Okiratot adja ki:

6.

A költségvetési szerv neve, székhelye:

Általános Iskola „Grundschule”, 2518 Leányvár, Erzsébet u. 92.
2. Alapítói jogokkal felruházott irányító és fenntartó szerv neve, székhelye:

Leányvár község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 2518 Leányvár, Erzsébet u. 88.
3. A megszüntető szerv neve, székhelye:
Leányvár község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 2518 Leányvár, Erzsébet u. 88.
4. Megszüntető jogszabály:
38/2010. (V.4.) számú Kt. határozat, 2010. június 30-tól.
4.1. Az átalakítás módja:
Egyesítés összeolvadással a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 11§ (1), (3) bekezdése
alapján.
4.2. A megszüntetés oka:
A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 12§ (1) bekezdése d) pontja alapján: „ hatásvizsgálata
alapján a közfeladat más módon vagy más szervezetben hatékonyabban teljesíthető.”
5. A megszüntetett szerv által ellátott közfeladat jövőbeni ellátása:
5.1. Jogutód neve, székhelye:
A Pilisi Közoktatási Társulás (2518 Leányvár, Erzsébet u. 88.) irányításával és fenntartásával létrejövő Pilisi Általános Iskolák, Óvodák és
Bölcsődék Közössége, 2518 Leányvár, Erzsébet u. 92.
5.2. A továbbiakban ellátásra kerülő közfeladatok:







852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatás (1-4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatás (5-8. évfolyam)
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Dolgozók részére biztosított étkezés
852013 nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása ( 1-4. évfolyam)
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása ( 5-8. évfolyam)







855911 Általános iskola napközi otthoni nevelése
856013 Fejlesztő felkészítés
931204 Iskolai, diáksport tevékenység
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatás
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

A fenti feladatokat a Pilisi Közoktatási Társulás (2518 Leányvár, Erzsébet u. 88.) irányításával és fenntartásával létrejövő Pilisi Általános
Iskolák, Óvodák és Bölcsődék Közössége látja el a továbbiakban.
5.2. A továbbiakban ellátásra nem kerülő közfeladatok: nincs
6. Rendelkezés
6.1. A vagyoni jogok és kötelezettségek:
A székhelyintézmény és tagintézménye közös vagyont nem hoznak létre. Az intézmények ingatlanai és tárgyi eszközei a fekvésük szerinti
önkormányzatok tulajdonában maradnak, akik gondoskodnak azok fenntartásáról. A székhelyintézmény és a tagintézmény ingatlanainak
elidegenítésére, megterhelésére az ingatlan fekvése szerinti illetékes önkormányzat képviselő-testülete jogosult. Az ingatlanok bérbeadására,
ha az intézmény alapfeladatait nem akadályozza, az adott tagintézmény vezetője jogosult.
6.2. Az átalakuló intézménynek tartozása nincs.
7. Kötelezettségvállalás határnapja: 2010. június 30.
8. Foglalkoztatottakról rendelkezés: a Pilisi Általános Iskolák, Óvodák és Bölcsődék Közössége, mint jogutód a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint foglalkoztatja tovább.
Záradék:
Leányvár község Képviselő-testülete az átalakító okiratot 38/2010. (V.10.) számú határozatával fogadta el. Hatályos 2010. június 30-val.
Leányvár, 2010. május 10.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth János polgármester
Tóth János elmondta, hogy a 2010. július 1-jével alakuló Társulási tanácsba be kell választani
1 képviselőt. A polgármester Hanzelik Gábort javasolta. Megkérdezte, hogy vállalja-e.
Hanzelik Gábor elvállalja.
Papp Pál elmondta, hogy Ő szeretne a Társulási Tanács tagja lenni.
Tóth János szavazásra tette fel Papp Pál módosító javaslatát.

A Képviselő-testület 1 igen, 6 nem és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
39/2010.(V.4.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem Papp Pál alpolgármestert választja
a Pilisi Közoktatási Társulás Társulási Tanácsának tagjává.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth János polgármester
Tóth János szavazásra tette javaslatát.
A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem és 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
40/2010.(V.4.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hanzelik Gábort választja a Pilisi
Közoktatási Társulás Társulási Tanácsának tagjává.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth János polgármester
2. Művelődési Ház pályázat
Tóth János elmondta, hogy fellebbezést nyújtottak be a pályázatíróval, mivel
eszközbeszerzésre 0 Ft-t ítéltek meg.
Hanzelik Gábor javasolta, hogy még két terv ajánlatot kérjen be az önkormányzat.
Papp Pál a terv árajánlatára kérdezett rá.
Tóth János elmondta, ahhoz, hogy a közbeszerzést ki tudjuk írni engedélyes terv kell. A
legkedvezőbb tervet kell elfogadni.
3. ingatlanügyek
Tóth János ismertette Schnmidt Ferenc kérelmét.
Csobán Zoltán: azt kellene megnézni, hogy az önkormányzat tulajdonában álló, egy blokkban
lévő területek, hogyan változnának.
Hanzelik Gábor: a 766. hrsz-ú ingatlanban 15% körüli a tulajdonunk. ezzel nem tudunk mit
kezdeni. Véleményem szerint célszerű lenne a 2 féllel tárgyalni.
Csobán Zoltán: véleményem szerint ez a mi területünket nem befolyásolja, szerintem
fogadjuk el.
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
41/2010.(V.4.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Schmidt Ferenc kérelmét elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth János polgármester
4. rendelet az ifjú házasok első lakáshoz jutásának elősegítésére
Hanzelik Gábor: kapunk-e ezért normatívát?

Csobán Zoltán: csak az elsőfokú építéshatósági feladatok ellátására kapunk.
Tóth János megkérte a jegyzőt, hogy nézzen utána mennyi pénz van erre a célra betervezve a
költségvetésbe.
5. Mezőőr
Kovács István elmondat, hogy támogatná, ha lenne mezőőre a falunak.
Tóth János elmondta, hogy meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy társulásban lehetne –e
alkalmazni.
Jegyző: beszélek a kesztölci jegyzőnővel.
Kovács István a közterület-felügyelőre kérdezett rá.
Jegyző: Kesztölcön a jogviszonyát a próbaidő alatt megszüntették.
Kovács István: a korábbi közterület-felügyelőt tudnánk alkalmazni?
Jegyző: utána jár a következő ülésre.
6. Tati ingatlan és az Erzsébet utcai ingatlan ügye
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:

Frank György és Papp Pál

