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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
Meghívott vendég:
Dr. Holicska Judit jegyző
Kertész Tiborné PH.
Hanzelik Gábor PGB kültag
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 késését, Papp Pál és Kovácsics István előre jelezte, hogy nem tud részt venni az
ülésen,
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal a napirendet elfogadta.
1.)

Helyi népi kezdeményezés külsős bizottsági tag választására
Pfluger Antal szót kért a testülettől.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal szót adott Pfluger Antalnak.
Pfluger Antal bemutatta a Leányvári Judo Se munkáját.
Tóth János átadta a szót Dr. Zsilka Juditnak a HVB elnökének.
Dr. Zsilka Judit ismertette az előterjesztést.
Csobán Zoltán megérkezett.
Balogh András megkérdezte, hogy a népi kezdeményezés előtt megkeresett-e valakit Pfluger Antal.
Pfluger Antal: Csobán Zoltán képviselőt, aki arról tájékoztatott, hogy Misikné képviselő asszony fel
fog hívni.
Misikné: nem gondoltam, hogy a kültagsági titulus ilyen sokat nyom a latba. Az általam vezetett
bizottságban olyan emberek vannak, akik mindenkit tudnak képviselni. Bár sorolhatnám, hogy kiknek
kellene még benne lenni. Pfluger Antalnétól kaptam egy emelkedett hangvételű telefonhívást, amit
rossz néven vettem.
Tóth János felszólította a hozzászólókat, hogy a személyeskedést hagyják el.
Csobán Zoltán: Valóban beszéltem Pfluger Antallal, aki kérte beszéljek Misiknével, hogy Ő javasolja
Pfluger Antal kültagságát. Én ezt megtettem, de Misikné az előbb említett telefonbeszélgetésre
hivatkozva ezt nem fogadta el. Ha bárkinek módosító javaslata lett volna a tagokra vonatkozóan azt
megtárgyalta volna a testület.
Tóth János szavazásra tette fel az előzőleg írásban kiadott határozati javaslatot.
Csobán Zoltán: a jegyzőtől szeretném megkérdezni, hogy jól emlékszem-e, hogy a bizottságokban
eggyel több képviselő tagnak kell lenni, mint külsősnek?
Jegyző: jól emlékszel.
Hanzelik Gábor: van-e olyan működési forma, ahol ez megvalósítható.
Jegyző: szét kellene bontani a Szociális, Sport és Kulturális Bizottságot több szakterületre.
Tóth János javasolta, hogy a bizottsági rendszert felülvizsgálva az Ügyrendi Bizottság tárgyalja meg a
kérdést és tegyen javaslatot a képviselő-testület felé.
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.

A Képviselő-testület 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
1/2011.(I.11.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ügyrendi, Vagyonnyilatkozati és az
összeférhetetlenségi ügyekkel foglalkozó Bizottság tárgyalja meg a kérdést és tegyen javaslatot a
képviselő-testület felé a bizottsági rendszer felülvizsgálatával kapcsolatban.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2.)

A szociális étkezési díjak módosítása
Tóth János javasolta, hogy a rendelet-tervezetet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az ülésén vitassa
meg.
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
2/2011.(I.11.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadva Tóth János polgármester javaslatát

szociális étkezési díjak módosítását a Pénzügyi és gazdasági Bizottságnak tárgyalja meg és
tegyen javaslatot a képviselő-testület felé.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3. Napirendi pont
Beszámoló a Kálvária-dombi beruházásról
Tóth János kiegészítette az előterjesztést. Elmondta, hogy az előterjesztésben említett 4 db
telek árát csökkentenie kellene a testületnek, 3500 Ft- javasolt. Elmondta továbbá, hogy a
plusz műszaki tartalmakat figyelembe véve 5,3 millió Ft összegű beruházásként a két
szolgáltató elvégezné a munkát.
Balogh Andrása kivitelezési határidőre kérdezett rá.
Tóth János: 180 napon belül vállalják a kivitelezést.
Csobán Zoltán megkérdezte, hogy amennyiben határidőre nem épül be a telek, akkor sem kell
kifizetni a bekötés díját, amit szóban megígértek a Polgármesternek, az Ő tájékoztatása
szerint.
Tóth János: a szerződésbe bele lehetne venni.
Balogh András: a szerződésben mindenképp legyen benne.
Tóth János: az induláshoz meg kell vásárolnunk a 171. és 175. hrsz-ú ingatlanokat.. A 163. és
165. hrsz-ú ingatlan a telekalakítási tervhez szükséges.
Csobán Zoltán: a Kápolna bal oldalán lévő ingatlanok esetében, mivel mélyfekvésűek meg
kell oldani a csapadékvíz elvezetését. Ki van-e dolgozva, hogy milyen ütemben merülnek fel
a költségek és honnan találunk rá forrást.
Hanzelik Gábor: újonnan kialakított építési telkek esetében az ingatlanon belül kell
elszikkasztani a csapadékvizet, ez az építési engedélyben szereplő előírás.
Tóth János: Csobán Zoltán nem feltétlenül a telkekről lezúduló vízre gondol, hanem a
dombról lezúdulóra.

Csobán Zoltán: helyszíni szemlét javasolok.
Szikora Gyula: meddig érvényesek az engedélyek?
Tóth János: minden engedély 3 évig érvényes, kivéve a vízjogi engedélyt ami 2 évig.
Csobán Zoltán: a mai tárgyalás minek indult? Előzetes tájékoztatásnak? Javaslom, hogy az
idei költségvetésben legyen külön fejezet a beruházásra és a fejlesztésre. Nem tehetjük meg,
hogy egy ilyen beruházásért nem teszünk meg mindent.
Hanzelik Gábor: a Kálvária-domb az egyetlen kitörési lehetősége a falunak. A költségvetésbe
ez legyen az egyes számú prioritás.
Tóth János felhatalmazást kért a testülettől, hogy az E-ON levelére válaszolhasson, továbbá a
vízjogi engedély meghosszabbítását elindítsa.
Tóth János szavazást rendelt el a rendeletről.
Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
3/2011.(I.11.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza Tóth János polgármestert, hogy a
Kálvária-dombi II. ütemhez szükséges vízjogi engedélyezési eljárást indítsa meg. Továbbá kezdjen
tárgyalásokat az E-ON-nal a közvilágítási hálózat kialakítása céljából.
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
Szikora Gyula és Csobán Zoltán

