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Szám:
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JEGYZŐKÖNYV
felvéve Leányvár Község Képviselő-testületének 2011. február 9. 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
Papp Pál képviselő
Meghívott vendég:
Dr. Holicska Judit jegyző
Bognárné dr. Solymoskövi Veronika címzetes főjegyző
Kertész Tiborné PH
Hanzelik Gábor PGB kültag
Kucsera Lászlóné PH
Sztabina Zsoltné PH
Tóth János: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott létszáma
7 fő, jelen van 5 fő, a képviselő-testület határozatképes. A polgármester elmondta, hogy Csobán
Zoltán előre jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, Misikné Lóczki Irén előre jelezte, hogy késni
fog.
Megkérdezte, hogy napirenddel egyetért-e a testület? A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a
napirendet elfogadta.
1.) Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról
Tóth János szóban tette meg a beszámolót. Elmondta, hogy a vízjogi engedélyezési eljárás díja 100
ezer Ft lesz.
Megérkezett Misikné Lóczki Irén.
A polgármester elmondta, hogy a külterületeken lévő illegális fakivágások miatt is szükséges lenne
mezőőrt foglalkoztatni.
Hanzelik Gábor megkérdezte, hogy a Natura 2000 területekre ki lehet-e vetni a hozzájárulást.
Balogh András elmondta, hogy az érintetteket be kellene vonni a rendelet-tervezet elkészítésébe és a
Pénzügyi Bizottságnak tárgyalni kellene a tervezetet.
Tóth János elmondta, hogy a legközelebbi testületi ülésre meghívja a Duna-Vértes
Hulladékgazdálkodási Társulás ügyvezetőjét, Gíber Erzsébetet a társulási szerződés megvitatása
céljából. Továbbá elmondta, hogy Leányvár község a rekultivációban nem érintett.
Balogh András a Bécsi úti gyalogátkelőhely kialakítása felől érdeklődött.
Tóth János: felvettük a kapcsolatot a közút kezelőjével, de nem ők, hanem a megyei hatóság
foglakozik az üggyel.
Kovácsics István: van-e valamilyen fejlemény a Kálvári-dombi hiányosságok kivizsgálásával
kapcsolatban. Ez már tavaly március óta a rendelkezésünkre áll.
Szikora Gyula: felvettem a kapcsolatot egy szakértővel.
Hanzelik Gábor: az úttervező már adott egy szakvéleményt, szerintem ez korrekten lefedte a
hiányosságokat.
Tóth János: mindent eljuttattam a SADE Magyarország részére, kétszer beszéltem az igazgatóval
telefonon, azóta hallgatnak.
Hanzelik Gábor: tavaly januárban 15 millió Ft összegben számoltuk az elvégezetlen munkákat. Egzakt
módon kimutatható, hogy kb. 5 millió Ft értékű munkát nem végeztek el. Attól tartok, hogy ügyvéddel
kellene beszélni, a kártérítési igény jogvesztő.

Tóth János: egyetértek Gáborral, ügyvéddel kell fordulni a SADE Magyarországhoz.
Szikora Gyula: megnézem, hogy milyen ügyvédek foglakoznak ilyen üggyel.
Papp Pál: tegyünk egy utolsó kísérletet, mert így lehet, hogy többet elérünk, mintha perrel
fenyegetőznénk.
Tóth János: akkor az ügyvezetőt meghívjuk egy testületi ülésre.
Kovácsics István: a korábbi bejárások során láttuk, hogy az utat lezáró sorompón nincs lakat, mit
lehetne tenni?
Tóth János: intézkedem, hogy legyen lakat.
Hanzelik Gábor: a kóbor kutyák tekintetében mit lehet tenni?
Tóth János: szeretném a testület állásfoglalását kérni ebben az ügyben. Nemcsak humánus kérdésről
van szó. Próbálom menhelyen elhelyezni a kutyákat, de nem sok sikerrel. Megoldást kell találni erre a
problémára.
Balogh András: megoldás lehetne, hogy egy menhelyet támogatnánk és oda vinnénk cserébe a
kutyákat.
Papp Pál: a játszótéren vannak olyan játékok, amelyek elkorhadtak. Le kellene szerelni a
balesetveszély elkerülése végett. Továbbá szeretném jelezni, hogy a szolgálati lakás kúpcserepeit
pótolni kellene. A Kálvária utcában a közepén az út egy része erőteljesen meg van süllyedve.
Tóth János: bízom benne, hogy a cserepeket saját erőből meg tudjuk oldani. ha leszedjük a játékokat,
azokat pótolni is kellene.
Tóth János szavazásra tette fel a beszámolót.
A Képviselő-testület 6 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
4/2011.(II. 9.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadta a beszámolót a két ülés között eltelt
munkáról.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2.)

A 2011. évi önkormányzati, egyben társulási költségvetés megvitatása
Tóth János elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság már több fordulóban tárgyalta a költségvetést és
átadta a szót az elnöknek.
Kovácsics István: pontosításra került több dolog. levételre kerültek olyan pótlékok, amelyek csak
adhatók. A most elkészült verzió már tárgyalásra alkalmas. Köszönjük a likviditási tervet. Elég rossz
helyzetben van.
Tóth János: reméljük a rapid adóbehajtások eredményesek lesznek, eddig 1 millió Ft folyt be.
Kovácsics István: további kiadáscsökkentés szükséges. Javaslom, hogy kizárólag a törvény szerint járó
juttatásokat vegyük bele.
Hanzelik Gábor: szeretném a kérdést ketté választani. A likviditási tervből kiolvasható, hogy február
hónapban 5,7 millió Ft-os kiadásunk lesz, amit nem tudunk fedezni. Erre a likviditási helyzetre még a
probléma feloldás szintjén sem találok megoldást. Aggályosnak tartom, hogy be van tervezve 5,5
millió adóbehajtás a 2011. évi költségvetésbe, kérdés, hogy be jön-e. Ilyen mennyiségű kintlévőség
behajtásáért vállal-e felelősséget valaki.
Balogh András: az önkormányzat telefonköltsége nagyon sok.
Tóth János: már próbáltuk csökkenteni, de az előfizetési díj a magas.
Balogh András: év végén próbáltuk a casco és a kötelező biztosítás díját csökkenteni?
Tóth János: nem.
Hanzelik Gábor: hogy lehet az, hogy a hivatal költségvetése alig csökkent, annak ellenére, hogy
létszámleépítés történt.
Jegyző: két köztisztviselő jubileumi jutalomban fog részesülni, 30 illetve 35 évesben, ez 1,7 millió Ftot jelent.

Papp Pál: a Kálvári-dombi beruházásnál 5 telek eladása szerepel, tavaly csak 3 telket adtunk el. Idén
34 millió Ft-t terveztünk bevételnek. Mi történik akkor, ha Isten őriz nem jön be ennyi pénz, miből
fogjuk pótolni a különbözetet.
Jegyző: A működésből tudjuk finanszírozni
Tóth János: mindenképp törekedni kell a telek eladásra, mert a hitelt törleszteni kell.
Papp Pál: ki lehet-e mutatni, hogy a társulással mennyit nyertünk?
Jegyző: ki lehet mutatni.
Hanzelik Gábor: a mobiltelefon kerüljön ki a dologi kiadások közül és az autót próbáljuk eladni.
Tóth János: én már tavaly is javasoltam az autó eladását.
Sztabináné: a Suzuki szerviz költsége be van tervezve, de üzemanyag nincs.
Hanzelik Gábor: az elmúlt 20 évbe nem volt arra példa, hogy a likvid hitel se legye elég a
kötelezettségek teljesítésére. Hiába teljesülnek a bevételek, ha többet költünk, ennek adósságrendezés
lesz a vége.
Papp Pál tudni szeretné, hogy melyik intézmény mennyit faragott le a költségvetéséből.
Jegyző: a következő testületi ülésre elkészítjük a kimutatást.
Kovácsics István: tüzet próbálunk oltani.
Tóth János: létszámcsökkentés tavaly a hivatalban volt, idén az iskolában lesz.
Balogh András: első körben a dologi költségeket csökkentse a testület.
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
5 /2011.(II. 9.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a dolgogi kiadásokat csökkentsék és csak a
törvény által előírt kötelező juttatások szerepeljenek benne. Az elkészített tervezetet a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság a következő ülésén vitassa meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3. Napirendi pont
A szociális étkezési díjak módosítása
Tóth János elmondta, hogy az írásos előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és módosításokkal
elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.
Misikné megkérdezte, hogy a házi segítségnyújtás díja is emelkedett-e?
Tóth János elmondta, hogy 50 Ft-tal emelkedett.

Tóth János szavazást rendelt el a rendeletről.
Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
Leányvár község Képviselő-testületének
az 1/2011. (II.10.) rendelete a 9/2008. (VII.01.) rendelete módosításáról az egyes szociális
ellátásokról

4. Napirendi pont
Egyebek
1. könyvvizsgálói szerződés
Kovácsics István javasolta, hogy a polgármester kérjen be több árajánlatot és a következő PB ülésen
megtárgyalják.

2.
Szikora Gyula: meghirdettem, hogy fogadóórát tartok a Művelődési Házban, eredményes volt.
Megkeresett egy ember, aki facsemetéket ajánl fel a községnek.
Tóth János: megvizsgáljuk a faültetés lehetőségét.
Papp Pál: a patakmeder kotrását meg kellene oldani. mert a fennálló helyzet már katasztrofális.
Szikora Gyula: reméljük állami feladat lesz és megoldódik a felelősség kérdése.
Tóth János: még tavaly írtam levelet a vízügyi államtitkárnak, de nem kaptam választ. A patak miatt
lakóházak vannak veszélybe és sajnos a szennyvíz is belemegy Piliscsaba felől.
Szikora Gyula: hirdessük meg a buszmegállók örökbefogadását, egyet szívesen elvállalnék.
Gáspár Tibor: egyet szívesen elvállalnék én is.
Tóth János elmondta, hogy helyszíni szemlét tartottak az óvodapályázat elbírálásával kapcsolatban.
Véleménye szerint már nem fűződik érdeke az önkormányzatnak a pályázat megnyeréséhez.
Hanzelik Gábor: nem fűződik érdekünk a pályázat elnyeréséhez? Lehetőség lenne bölcsődét indítani.
Tóth János: az óvodavezető kérte, hogy nézzük meg ennek a lehetőségét.
Jegyző elmondta, a törvény lehetővé teszi, hogy a testület rendeletet alkosson a hivatali helyiségen
kívül és hivatali időn kívüli házasságkötés díjainak megállapítására.
Szikora Gyula: kérdezzünk körbe, hogy máshol mennyi a díj.
Jegyző továbbá elmondta, hogy a testületnek joga van arra, hogy a BPJ feltételeit a törvényi keretek
között megszabja rendeletben.
Misikné: javaslom a rendelet-tervezet előkészítését , amit a Szociális Bizottság megtárgyal.
Balogh András Sport Bizottság létrehozását javasolta. Továbbá megkérdezte a polgármestert, hogy a
Kápolna mögött milyen feltételekkel lehet parkos részt kialakítani.
Tóth János: meg kell beszélni, hogy mit szeretnétek.
Balogh András: a bozótost kiirtani és parkot kialakítani.
Gáspár Tibor: sajnálatos módon a népszámlálás adatai alapján fogják a jövőben támogatni a
kisebbségi önkormányzatokat. Továbbá elmondta, hogy szívesen felajánlja az általa készített
fényképeket, hogy frissüljön a honlap, hiszen a falu összes rendezvényén részt vesz.

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
Papp Pál és Misikné Lóczki Irén

