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JEGYZŐKÖNYV
felvéve Leányvár Község Képviselő-testületének 2010. október 18. 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
Csobán Zoltán képviselő
Kovácsics István képviselő
Misikné Lóczki Irén képviselő
Papp Pál képviselő
Meghívott vendég:
Dr. Zsilka Judit HVB elnöke
Schiszler György HVB elnökhelyettes
Dr. Holicska Judit jegyző
Kertész Tiborné PH.
Kucsera Lászlóné PH.
Lunczer Károlyné PH.
Nagynné Engler Zsuzsanna intézményvezető
Gáspár Tibor német kisebbségi önkormányzat
A lakosság részéről 4 fő.
Szikora Gyula korelnök: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület
megválasztott létszáma 7 fő, jelen van 7 fő, a képviselő-testület határozatképes.
Megkérdezte, hogy a napirenddel így egyetért-e a testület? A Képviselő-testület 7 igen
szavazattal a napirendet elfogadta.
Szikora Gyula felkérte a megjelenteket a Himnusz közös eléneklésére.

1.Napirendi pont
A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása
Szikora Gyula felkérte Dr. Zsilka Juditot, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a 2010. október 3-i helyi önkormányzati választások hivatalos végeredményét.
Polgármester választás eredménye:
Tóth János
Hanzelik Gábor
Képviselő választás eredménye:
Balogh András
Baumstark Mária Magdolna
Bognár Gábor
Boros László
Csobán Zoltán
Frank György
Juhos Tamás
Kovács István

(361 szavazat)
(309 szavazat)

(280 szavazat)
(214 szavazat)
(139 szavazat)
(211 szavazat)
(376 szavazat)
(234 szavazat)
(270 szavazat)
(261 szavazat)

Kovácsics István
Misikné Lóczki Irén
Papp Pál
Szikora Gyula

(324 szavazat)
(372 szavazat)
(320 szavazat)
(284 szavazat)

A megválasztott polgármester Tóth János
Képviselő-testület tagjai:
Balogh András
Csobán Zoltán
Kovácsics István
Misikné Lóczki Irén
Papp Pál
Szikora Gyula
Települési német kisebbségi önkormányzati képviselők választás eredménye:
Nagyné Engler Zsuzsanna
Gerstnerné Kővári Györgyike
Gerstner Ferenc
Gáspár Tibor

(100 szavazat)
(92 szavazat)
(100 szavazat)
(103 szavazat)

II. Napirendi pont
Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele.
Szikora Gyula felkérte Dr. Zsilka Juditot vegye ki az esküt a képviselőktől, majd a
polgármestertől.
A képviselők és a polgármester az eskütétel után aláírták az esküokmányt és Dr. Zsilka Judit
átadta nekik a megbízó levelet.
III. Napirendi pont
A polgármesteri program ismertetése
Szikora Gyula átadta a szót Tóth János polgármesternek, hogy ismertesse a polgármesteri
programot.
Tóth János fontosnak tartja, hogy a következő 4 évben a testület a faluért dolgozzon és
kiemelte a főbb feladatokat: a Művelődési ház IKSZT pályázatos felújítási beruházásának
végigvitele, az óvodabővítés befejezése, a lehetséges óvodai nagyberuházás (pályázati siker
esetén) megvalósítása, az általános iskola folyamatos rekonstrukciója, az intézményi társulás
adta előnyök folyamatos kiterjesztése, a Kálvária-dombi telek kialakítás továbbvitele (I/A
ütem), a csapadékvíz-elvezetés további javítása, árokrekonstrukció saját erőből, a községi
Német Kisebbségi Önkormányzattal, a Kultúrcsoportokkal, JUDO SE-vel, LENA-val és a
többi civil szervezetekkel való kapcsolat szintjének emelése, a lehetőségekhez képesti anyagi
támogatással, a leányvári Újság színvonalának további emelése.
IV. Napirendi pont
Alpolgármester választása, eskütétele
Szikora Gyula elmondta, hogy az alpolgármestert a Képviselő-testület a polgármester
javaslatára titkos szavazással, minősített többséggel választja meg, majd átadta a szót Tóth
Jánosnak.
Tóth János: A 2010. évi választásokon legtöbb mandátumot nyert képviselőre gondoltam,
Csobán Zoltánra, de Ő udvariasan visszautasította a jelölést, ezért az előző ciklus tapasztalatai
alapján, a képviselői munkát figyelembe véve Papp Pált javaslom az alpolgármesteri címre.
Megkérdezte a jelöltet, hogy elvállalja-e a megbízatást és hogy nyilatkozzon, hozzájárul-e a
nyílt ülés tartásához.

Papp Pál: elvállalom és hozzájárulok a nyílt ülés tartásához.
Tóth János elmondta, hogy a titkos szavazás lebonyolítására Szavazatszámláló Bizottságot
kell kijelölni, a következő személyt javasolom elnöknek és tagoknak, majd szavazásra tette fel
a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
77/2010 .(X.18.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselőtestülete a Szavazatszámláló Bizottság elnökének Misikné Lóczki
Irént, tagjainak: Kovácsics Istvánt és Balogh Andrást választja.
Felelős: Tóth János polgármester
Határidő: azonnal
A szavazás lebonyolítása után Misikné Lóczki Irén elnök ismertette az eredményt.
A Képviselő-testület 3 igen és 4 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
78/2010 .(X.18.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselőtestülete úgy döntött, hogy Papp Pált nem választja meg
alpolgármesternek.
Felelős: Tóth János polgármester
Határidő: azonnal
Tóth János elmondta, hogy szeretne alpolgármestert választatni még az alakuló ülésen, ezért
újabb javaslatot tett Szikora Gyula személyére. Megkérdezte a jelöltet, hogy elvállalja-e a
megbízatást és hogy nyilatkozzon, hozzájárul-e a nyílt ülés tartásához.
Szikora Gyula: elvállalta a jelölést, hozzájárult a nyílt ülés tartásához és érintettség miatt kérte
a szavazásból történő kizárását.
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
79/2010 .(X.18.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselőtestülete úgy döntött, hogy Szikora Gyulát személyes érintettség
miatt a szavazásból kizárja.
Felelős: Tóth János polgármester
Határidő: azonnal
A szavazás lebonyolítása után Misikné Lóczki Irén elnök ismertette az eredményt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
80/2010 .(X.18.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselőtestülete úgy döntött, hogy Szikora Gyulát alpolgármesternek
választja.
Felelős: Tóth János polgármester

Határidő: azonnal
Szikora Gyula megválasztott alpolgármester Tóth János polgármester előtt letette az esküt.

V. Napirendi pont
A polgármester illetményének megállapítása
Szikora Gyula átadta a szót Tóth János polgármesternek, aki kérte, hogy személyes
érintettsége miatt az illetménye meghatározása kapcsán a szavazásból zárja ki a testület.
Szikora Gyula szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
81/2010.(X.18.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselőtestülete úgy dönt, hogy Tóth János polgármestert személyes
érintettség miatt a szavazásból kizárja
Felelős: Tóth János polgármester
Határidő: azonnal
Szikora Gyula elmondta, hogy jelenleg 9-es szorzóval van a polgármester illetménye
megállapítva, ezért javaslatot tett, hogy továbbra is 9-es szorzóval legyen megállapítva a
polgármester illetménye. Megkértezte, hogy van-e más vélemény. Ellenvélemény nem volt,
így szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
82/2010.(X.18.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselőtestülete
a 2010. október 3-án megtartott polgármester választáson megválasztott Tóth János
illetményét bruttó 347.850 Ft/hó összegben állapítja meg.
Felelős: Tóth János polgármester
Határidő: azonnal
Szikora Gyula átadta a szót Tóth János polgármesternek, hogy a továbbiakban vezesse az
ülést.

VI. Napirendi pont
SZMSZ módosítás, bizottság, tanácsnokok megválasztása
Tóth János javaslatot tett az előzetes egyeztetések alapján a bizottsági és a tanácsnoki
rendszer összetételére.
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot Ügyrendi, Vagyonnyilatkozati és az
összeférhetetlenségi ügyekkel foglalkozó Bizottság összetételével kapcsolatban.

A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
83/2010.(X.18.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselőtestülete létrehozza az
Ügyrendi, Vagyonnyilatkozati és az összeférhetetlenségi ügyekkel foglalkozó
Bizottságot. Elnöknek Papp Pált, tagjainak Csobán Zoltánt és Balogh Andrást választja.
Felelős: Tóth János polgármester
Határidő: azonnal
Tóth János javaslatot tett a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság összetételére.
Csobán Zoltán javasolta, hogy Hanzelik Gábor legyen a bizottság kültagja.
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot Csobán Zoltán módosító indítványával együtt.
A Képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
84/2010.(X.18.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselőtestülete létrehozza a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot. Elnöknek Kovácsics Istvánt, tagnak Csobán
Zoltánt, kültagnak Hanzelik Gábort választja.
Felelős: Tóth János polgármester
Határidő: azonnal
Mivel Hanzelik Gábor az ülésen jelen volt a polgármester és a képviselők előtt letette az
esküt.
Tóth János javaslatot tett a Szociális, Kulturális és Sport Bizottság összetételére.
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
85/2010.(X.18.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselőtestülete létrehozza a
Szociális, Kulturális és Sport Bizottságot. Elnöknek Misikné Lóczki Irént, tagjainak
Papp Pált, Balogh Andrást, kültagnak Für Istvánnét, Krémer Konrádnét választja.
Felelős: Tóth János polgármester
Határidő: azonnal
Tóth János javaslatot tett a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság összetételére.
Csobán Zoltán javasolta, hogy Hanzelik Gábor legyen a bizottság kültagja.
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot Csobán Zoltán módosító indítványával együtt.
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
86/2010.(X.18.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselőtestülete létrehozza a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot. Elnöknek Csobán Zoltánt,
tagnak Balogh Andrást, Kovácsics Istvánt , kültagnak Hanzelik Gábort.

Felelős: Tóth János polgármester
Határidő: azonnal
Tóth János Papp Pált javasolta az oktatási ügyek tanácsnokának.
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen és 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
87/2010.(X.18.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselőtestülete az Oktatási ügyek tanácsnokának Papp Pált választja
meg.
Felelős: Tóth János polgármester
Határidő: azonnal
Tóth János: az előzőeknek megfelelően az elfogadott bizottsági és tanácsnoki rendszer
felsorolásával módosítani kell a Szervezeti és Működési Szabályzatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi rendeletet hozta:
Leányvár község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2010.(X.18.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
22/2005.(XI.01.)számú
rendeletének módosításáról
VII. Napirendi pont
Megbízás az SZMSZ felülvizsgálatára, elkészítésére
Tóth János elmondta, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
módosításáról szóló 1994. évi LXIII. törvény 62.§ (5) bekezdése az SZMSZ felülvizsgálatára,
megalkotására 6 hónap időt biztosít a Képviselő-testületnek.
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
88/2010. (X.18.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselőtestülete megbízza az Ügyrendi, Vagyonnyilatkozati és az
összeférhetetlenségi ügyekkel foglalkozó Bizottságot az SZMSZ felülvizsgálatával illetve
módosításának előkészítésével.
Felelős: Papp Pál bizottsági elnök
Határidő: 2011. április 17.
VIII. Napirendi pont
Megbízás a Gazdasági Program felülvizsgálatára, elkészítésére
Tóth János elmondta, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (7)
bekezdése 6 hónapot biztosít a Gazdasági Program felülvizsgálatára, előkészítésére.
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.

A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
89/2010. (X.18.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselőtestülete megbízza Tóth János polgármestert, a tanácsnokot és a
bizottságokat az önkormányzat Gazdasági Programjának felülvizsgálatával illetve
módosításának előkészítésével.
Felelős: Tóth János polgármester
Határidő: 2011. április 17.
IX. Napirendi pont
Leányvári Újság szerkesztőinek megbízása
Tóth János elmondta, hogy Misik Hajnalkával, dr. Szakmár Jánossal és Hamvas Andrással
történt előzetes egyeztetés után Misik Hajnalkát javasolja a Leányvári Újság
főszerkesztőjének és dr. Szakmár Jánost, Hamvas Andrást társszerkesztőknek.
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
90/2010.(X.18.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mai nappal
a Leányvári Újság főszerkesztője: Misik Hajnalka,
társszerkesztői: Dr. Szakmár János és Hamvas András.
Felelős: Tóth János polgármester
Határidő: 2010. október 18-tól folyamatosan

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
Misikné Lóczki Irén és Papp Pál

