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2011. április 27-én tartott rendkívüli üléséről

Leányvár, 2011. április 27.

Szám:

/2011.
JEGYZŐKÖNYV
felvéve Leányvár Község Képviselő-testületének 2011. április 27. 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. Holicska Judit jegyző
Hanzelik Gábor kültag
Nagyné Engler Zsuzsanna int.vezető
Lakosság részéről kb. 10 fő
Tóth János: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott létszáma
7 fő, jelen van 7 fő, a képviselő-testület határozatképes. Tóth János javasolta, hogy a 2009. évi és a
2010. évi zárást vegye le a testület a napirendről, mert a Pénzügyi Bizottság a jövő csütörtöki ülésén
tárgyalni fogja.
Csobán Zoltán elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság teljesen előkészítetlen anyagot kapott, egy nappal
a képviselő testületi ülés előtt tudta tárgyalni, ezért nem tudja tárgyalni a testület.
Tóth János megkérdezte, hogy így egyetért-e a testület a napirendekkel?
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
50/2011.(IV. 27.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyetért a napirendi pontokkal.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
1.) Napirend
A lakossági közműfejlesztési hozzájárulásról szóló 5/2005.(III.29.) rendelet hatályon kívül
helyezése
Tóth János elmondta, hogy telefonhívást kapott az Alkotmánybíróság főtanácsosától, hogy az
önkormányzat 5/2005.(III.29.) rendelete alkotmánysértő, ezért a főtanácsos javasolta, hogy a testület
helyezze hatályon kívül.
Csobán Zoltán: rendben van, hogy hatályon kívül helyezzük, de mi lesz helyette?
Papp Pál: hány ember nem fizette meg a hozzájárulást?
Tóth János: 1 nagyobb ingatlan tulajdonosa és néhány kisebb.
Papp Pál: rá lehet kötni a közművekre a befizetés nélkül?
Tóth János: minden esetben kell az önkormányzat hozzájárulása.
Kovácsics István: lett intézkedve a behajtásról?
Tóth János: természetesen, személyes tárgyalást is folytattam a tulajdonossal.
Csobán Zoltán: mielőtt szavazunk, legyen egy elképzelésünk, mert a probléma az fennáll akkor is, ha

az alkotmánysértő döntésünket hatályon kívül helyezzük. Meg kell állapodni, hogy milyen határidőn
belül, milyen feladatot kell végrehajtani és ezért ki lesz a felelős.
Tóth János: a Pénzügyi Bizottságnak kellene tárgyalni erről.
Kovácsics István: a bizottság csak akkor tud tárgyalni, ha kap előterjesztést és javaslatot.
Csobán Zoltán: most egy köztes állapot lesz, ha ma hatályon kívül helyezzük a rendeletet,
véleményem szerint döntsön a testület arról, hogy legyen kidolgozva az iparterületre egy
közműfejlesztési hozzájárulásról szóló határozat, melynek a felelőse a polgármester és a határideje 2
hónap legyen.
Tóth János szavazásra tette fel a rendelet tervezetet.
Leányvár község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta
a 7/2011. ( IV. 28.) rendeletét a lakossági közműfejlesztési hozzájárulásról

5/2005.(III.29.) rendelet hatályon kívül helyezéséről
Tóth János szavazásra tette fel Csobán Zoltán javaslatát.
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
51/2011.(IV. 27.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyetért Csobán Zoltán képviselő javaslatával és
felhatalmazza Tóth János polgármestert, hogy készítse elő és terjessze a testület elé az iparterületre
vonatkozó közműfejlesztési hozzájárulásról szóló határozatot.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. június 27.

2.) Napirend
A Pilisi Általános Iskolák, Óvodák, Bölcsődék Közössége intézményvezetőjének kérelme
Tóth János átadta a szót Nagyné Engler Zsuzsannának.
Nagyné:ismertette az előterjesztését és javaslatot kért a testületi tagoktól.
A jegyző ismertette a törvényi feltételeket és elmondta, hogy a képviselő-testület ebben döntést nem
hozhat.
Csobán Zoltán elmondta, hogy nem javasolja a pályázat kiírását.
Papp Pál egyetértett Csobán Zoltánnal és felolvasta az előterjesztés utolsó mondatát, melyről
elmondta, hogy nagyon tetszik neki.
Tóth János kérte, hogy mindenki nyilvánítson véleményt.
Tóth János összefoglalta az elhangzottakat és megállapította, hogy a képviselő-testület minden tagja
meg van elégedve az óvodavezető munkájával és nem javasolja kiírni a pályázatot.
Nagyné megköszönte a javaslatokat.
Nagyné ismertette a másik előterjesztését.
Kovácsics István megkérdezte, hogy miért nem lett behozva a tegnapi bizottsági ülésre.
Jegyző elmondta, hogy a javaslat rendelet módosítást igényel, idő kell az előterjesztés alapos
előkészítésére.
Csobán Zoltán megkérdezte, hogy mikorra lehetne előkészíteni.
Jegyző: a csütörtöki bizottsági ülésre.
Balogh András kérte a testület tagjait, hogy úgy ahogy az előző előterjesztésnél, most is nyilvánítson
véleményt mindenki.
Tóth János összefoglalta az elhangzottakat és megállapította, hogy a képviselő-testület minden tagja
támogatja az intézményvezető asszony elképzelését az iskola létszámcsökkentés elhalasztásával
kapcsolatban.

3. Napirendi pont
A Duna - Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Tóth János elmondta, hogy már 2 ülésen tárgyalta a testület a hulladékszállítással kapcsolatos
problémákat. Legnagyobb gondot az jelenti, hogy április 30-i határidővel be kell adni a pályázatot,
amire létrejött a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulás. Továbbá elmondta, hogy a
meghallgatáson egyik fél sem tudott kielégítő magyarázatot adni a jövőre nézve.
Balogh András javasolta, hogy fogadjuk el a megállapodás módosítását, azzal a feltétellel, hogy
kártérítés nélkül ki tudjunk lépni belőle.
Tóth János felolvasta a határozati javaslatot és szavazásra tette fel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
52/2011.(IV. 27.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község képviselő-testülete azzal a feltétellel fogadja el a Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladék-gazdálkodási Társulás 2010. június 8-án elfogadott, kizárólag a KEOP-7.2.3.0 azonosító
számú projekt megvalósítására módosított Társulási Megállapodás módosítását, amennyiben a DunaVértes Köze Regionális Hulladék-gazdálkodási Társulás feltétel nélkül és kártérítés igény nélkül,
minősített többséggel elfogadja, ha Leányvár község Képviselő-testülete 2011. év folyamán dönt a
társulásból történő kilépésről
Felelős: Tóth János polgármester
Határidő: azonnal

4. Napirendi pont
A Képviselő-testület feloszlása
Tóth János átadta a szót az előterjesztőnek.
Balogh András elmondta, hogy sajnálatos, hogy idáig jutott a testület. Minden információt utólag
kapunk, értem ezalatt az óvoda pályázatot és az iskola társulás problémáit is.
Kovácsics István: én hivatalosan nem vagyok az előterjesztők között, de a pénzügyi helyzet miatt
egyet értek a feloszlással. Véleményem szerint a zárszámadás nem tükrözi a valóságot, így nem lehet
felelősség teljes döntést hozni.
Csobán Zoltán: én az előterjesztők között vagyok, nem kívánok részletekbe bocsátkozni, szeretném,
ha szó szerint benne lenne az előterjesztés a jegyzőkönyvben. Kérdezte, hogy miért nem kapták meg a
képviselők a kiküldött anyagban az előterjesztők által írásban a polgármesteri hivatalban leadott
anyagot, mely a képviselőtestület feloszlatásának fő indokait tartalmazza.
Erre érdemi válasz az előterjesztők nem kaptak.
„A 2010. évi leányvári települési választás végeredménye alapján megalakult képviselő testület több
esetben szembesült az önkormányzat képviselő-testülete, a polgármesteri hivatal és a polgármester
közötti együttműködési hiányosságokkal, az önkormányzat működési anomáliáival. Ezek közül az
alábbiakat emeljük ki:




A választást követő hosszú ideig az érdemi munka nem kezdődhetett el, mivel a Polgármesteri
Hivatal a harmadik legmagasabb szavazattal mandátumot szerzett képviselő – esetleges –
összeférhetetlenségével foglalkozott, mindent elkövetve a képviselő eltávolítására, semmibe
véve 324 leányvári választópolgár akaratát,
A 2009. évi zárszámadást a polgármesteri hivatal nem készítette el és nem terjesztette be
határidőben a képviselő-testület elé. A fél éves késedelemmel elkészített és beterjesztett






zárszámadás törvényességét utólagos rendelet előterjesztéssel és rendeletalkotással sikerült
csak biztosítani,
Előreláthatóan a 2010. évi zárszámadás elkészítésével és beterjesztésével kapcsolatban is
hasonló problémákkal fog a képviselő-testület szembesülni, hiszen a törvényi határidőt 8
munkanappal megelőzően még bizottsági szinten tárgyalható munkaanyag sem készült,
Mind a 2009-es, mind a 2010-es gazdálkodást képviselő-testületi felhatalmazás nélküli
kifizetések jellemezték, ezáltal a 2010-es gazdálkodás törvényességét is csak utólagos
rendeletalkotással lehet biztosítani,
2010. december közepén megtartott pénzügyi bizottsági ülésen a pénzügyi bizottságot sem a
polgármester, sem a település jegyzője nem tájékoztatta a település katasztrofális pénzügyi
helyzetéről. Az ülést követő három napon belül több millió forint hiánynövekedés derült ki.
A település sürgős intézkedést igénylő ügyei (Erzsébet úti ingatlan eladhatóságának
előkészítése, művelődési ház pályázattal kapcsolatos intézkedések, a Kálvária dombi
beruházással kapcsolatos anomáliák rendezése) nem haladnak a megfelelő ütemben és ezek
változása a jövőben sem várható.”

Szikora Gyula: szomorúan értesültem az előterjesztésről, bárki jön is ezután csodát nem fog tudni
tenni. Mások sokkal rosszabb helyzetben vannak nálunk. A szekeret csak egy fele lehet tolni, mert
akkor tud tovább menni.
Misikné: sajnos a szekér két irányba halad. Nem kapunk kellő segítséget.
Papp Pál: engem is meglepett az előterjesztés. Nem értem, hogy miért akarjátok a feloszlást, hiszen
többségben vagytok, bármit keresztül tudtok vinni a testületen. Én úgy képzelem, hogy mindenkinek a
faluért kell tenni. Remélem jól átgondoltátok a döntéseteket.
Tóth János: én számítottam erre, az első perctől benne volt a levegőben. Ha nem lett volna törvényi
korlát már sokkal hamarabb megtörténik. Nagyon szomorú vagyok. Próbáljon meg mindenki
Leányvárért dolgozni. Sajnos Leányvár ilyen hírrel kerül a sajtó nyilvánossága elé.
Tóth János további hozzászólást nem engedélyezett, az ülést berekesztette.
Tóth János felolvasta a határozati javaslatot és mindenki név szerint szavazott. ( jegyzőkönyv
mellékelve)
A Képviselő-testület 4 igen és 3 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
53/2011.(IV. 27.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV törvény 18 §. (3) bekezdésében meghatározottak szerint, megbízatásának lejárta
előtt névszerinti szavazással, minősített többségű döntéssel kimondta feloszlását.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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
Csobán Zoltán és Misikné Lóczki Irén

