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Szám:

/2010.
JEGYZŐKÖNYV
felvéve Leányvár Község Képviselő-testületének 2010. május 26. 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
Frank György képviselő
Hanzelik Gábor képviselő
Juhos Tamás képviselő
Kovács István képviselő
Misikné Lóczki Irén képviselő
Meghívott vendég:
Dr. Holicska Judit jegyző
Kollár Lászlóné jegyzőkönyvvezető
Tóth János: Köszönti a megjelenteket. megállapítja, a Képviselő-testület megválasztott létszáma 10
fő, jelen van 10 fő, a képviselő-testület határozatképes.
Megkérdezte, hogy a napirenddel egyetért-e a testület? A Képviselő-testület 10 igen szavazattal a
napirendet elfogadta.

1.Napirendi pont
Döntés az IKSZT pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet
kiválasztásáról
Tóth János ismertette a pályázatíró cégektől beérkezett ajánlatokat.
Tóth János összefoglalta az elhangzottakat.
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 10 igen egybehangzó szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
44/2010.(V.26.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, az ajánlatok figyelembe vétele után az IKSZT
pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolításával az IMS Magyarország
Kft-t bízza meg. Továbbá felhatalmazza Tóth János polgármestert a szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
II. Napirendi pont
Döntés vis maior pályázaton való indulásról
Tóth János elmondta, hogy az elmúlt napok esőzései rengeteg kárt okoztak a falu területén. A
Kálvária-dombon lemosta a makadám út padkaköveit, melyek lejutittak a 10-es útra, veszélyezttetve
ezzel a közlekedést. Ismertette a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló
8/2010. (I.28.) Kormányrendelet és javasolta, hogy próbáljon meg a testület pályázatot benyújtani,
mivel saját erőből nem nem tudja megoldani.

Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 10 igen egybehangzó szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
45/2010.(V.26.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a vis maior tartalék felhasználásának
részletes szabályairól szóló 8/2010. (I.28.) Kormányrendelet 4. § (3) bekezdése értelmében saját
erőből a vis maior helyzetet - az önkormányzat tulajdonában álló Panoráma utcán a felhőszakadás
következtében folymatosan lemosta a makadám út padkaköveit, veszélyeztetve ezzel a helyi és
országos közlekedést biztonságát - nem tudja megoldani, így a pályázat benyújtására
felhatalmazza Tóth János polgármestert.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

III. Napirendi pont
Általános Iskola „Grundschule” esélyegyenlőségi terve
Tóth János ismertette Általános Iskola „Grundschule” esélyegyenlőségi tervét, ami feltétele annak,
hogy az intézmény pályázatokon indulhasson.
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 10 igen egybehangzó szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
46/2010.(V.26.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja. az Általános Iskola “Grundschule”
Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét.
Felelős: 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 Boros László

