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felvéve Leányvár Község Képviselő-testületének 2011. november 29. napján tartott ülésén
Az ülés helye: Leányvár Község Polgármesteri Hivatala tanácstermében
Az ülésen megjelentek:
A képviselő-testület tagjai:
Hanzelik Gábor polgármester
Szikora Gyula alpolgármester
Balogh András képviselő
Csobán Zoltán képviselő
Misikné Lóczki Irén képviselő
Papp Pál képviselő
Pfluger Antal képviselő
Meghívott vendég:
Dr. Holicska Judit
Kertész Tiborné jegyzőkönyvvezető
Nagyné Engler Zsuzsanna
Monostori Sándorné
Monostori Sándor
Hanzelik Gábor: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület
megválasztott létszáma 7 fő, jelen van 7 fő, a képviselő-testület határozatképes. Javasolja a
meghívó szerinti napirend kiegészítését: 2.) közalkalmazott felmentésével kapcsolatos döntés,
valamint az Egyebek napirendben szereplő Polgármesteri juttatásokkal kapcsolatos
tájékoztató nyílt ülésen történő megtárgyalását.
Hanzelik Gábor szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete 171/2011.( XI.29.) L.k.Ö.Kt.
határozata
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyetért a napirendi ponttal.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
1.) Napirend
Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról
Hanzelik Gábor megkérdezte, hogy van-e a beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel?
Papp Pál: A Művelődési Ház felújítása során az utca egy részén balesetveszélyesen van
lerakva a térkő.
Hanzelik Gábor: A hibát már többször jeleztük. Az a megoldás, hogy többször be kell
söpörni kvarchomokkal, és egy idő után majd betömörödik.
Balogh András: Hol tart most a Művelődési Ház felújítása?
Hanzelik Gábor: A kivitelezőnek sok kifizetetlen alvállalkozója van, és van olyan, aki már
írásban is megkeresett bennünket. Ezt a számla kiegyenlítésekor figyelembe kell majd
vennünk. Múlt héten pénteken úgy váltunk el a vállalkozótól, hogy a mozgáskorlátozott WC
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és a lift nem jó. Végszámlát még nem nyújthat be, részszámlát pedig már nem adhat be. A
kötbér az átadás-átvételi eljárás megkezdésekor megáll. A teljes pályázatnak a 2/3-ad része a
felújítás, a többi rész műszaki tanácsadás, eszközbeszerzés. Nem szeretném a pályázatot
veszélyeztetni.
Balogh András az MFB-vel történt egyeztetésre kérdezett rá.
Hanzelik Gábor: A hitellel kapcsolatos bármilyen változtatáshoz az MFB engedélye kell.
Nem igaz az az információ, hogy a Raiffeisen Bank az MFB miatt nem tudja a szerződést
módosítani. Van lehetőség a futamidő módosítására. Előfordulhat, hogy az MFB
megvizsgálja az ügyet és visszaveszi a Raiffeisen Banktól a hitelt. Bankváltás esetén ez a
fejlesztési hitel átvihető. Még folynak az egyeztetések. A tőkefizetést nem lehet
felfüggeszteni, de a kedvező kamatozás mellett futamidő hosszabbítására van mód. Az MFB
szerint nem szabad az ingatlanokra jelzálogjogot bejegyeztetni.
Csobán Zoltán: Amíg a Raiffeisen le tudja emelni a számlánkról az aktuális részletet, addig
nem is fog tárgyalni velünk.
Hanzelik Gábor: A következő törlesztőrészlet december 31-én esedékes. A kollégákkal
átnéztük az önkormányzat pénzügyi helyzetét. December végén átutaljuk a béreket és az
összes aktuális számlát kifizetjük. Január végéig csak a dologi számlák lesznek.
Pfluger Antal: Mekkora összeget lehet a házipénztárban tartani? Ezzel némi tartalékhoz
jutnánk.
Kertész Tiborné: Maximum 300 eFt lehet a házipénztárban.
Balogh András: A Tatán megtartott konferencián tisztázódott már valami az önkormányzati
törvénnyel kapcsolatban?
Hanzelik Gábor: Elmondták a problémáinkat, amit egyébként is tudunk. Voltak kérdések, de
csak annyit mondtak, ne legyünk elkeseredve. Választ nem kaptunk.
Hanzelik Gábor szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete 172/2011.( XI.29.) L.k.Ö.Kt.
határozata beszámoló elfogadásáról
Leányvár község Képviselő-testülete elfogadja a két ülés között eltelt időszakról szóló
beszámolót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2.) Napirend
Közalkalmazott felmentésével kapcsolatos döntés
Nagyné Engler Zsuzsa tájékoztatja a képviselő-testületet az iskola nyugdíjazás előtt álló
dolgozójának kérelméről. Elmondja, hogy Monostori Sándorné ügyében sürgősen dönteni
kell. Ha idén nem tudja a nyugdíjazását megindítani, akkor a törvényi változások miatt a
dolgozónak további 2 évet kell dolgoznia. Most viszont lehetősége lenne nyugdíjba vonulnia.
A dolgozónak 4 havi felmentési időre járó munkabért és a jubileumi jutalmat kellene a jövő
évi költségvetésben biztosítani. A felmentési idő alatt helyettesítéssel, vagy új dolgozó
felvételével tudja megoldani a tanítást.
Hanzelik Gábor szavazásra tette fel a javaslatot.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete 173/2011.( XI.29.) L.k.Ö.Kt.
határozata
közalkalmazott felmentésével kapcsolatos fedezet biztosítása
1.) Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Monostori Sándorné felmentésével
kapcsolatos fedezetet az általános iskola 2012 évi költségvetésében biztosítja.
2.)Felhatalmazza az igazgatónőt a felmentéssel kapcsolatos munkáltatói feladatok
elvégzésével.
Felelős: 1 pont:polgármester
2.pont:Nagyné Engler Zsuzsanna
Határidő: 1pont 2012 évi költségvetés elfogadása
2.pont: azonnal
E napirendi pont megtárgyalása után Nagyné Engler Zsuzsa, Monostori Sándor és Monostori
Sándorné az üléstermet elhagyja.
3.) Napirend
Díjtételek megállapítása
Hanzelik Gábor: A csatornadíjra és a szemétszállítási díjra vonatkozó kalkuláció csak a
bizottsági ülés után érkezett meg. A Pénzügyi Bizottság a csatornadíjon és a szemétszállítási
díjon kívül egyetlen adót és díjat sem javasol emelni. A telekadóval kapcsolatban a bizottság
kérésére elkészült egy táblázat, melyből jól látszik a fizetési hajlandóság.
Hanzelik Gábor szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi rendeletet alkotta:
Leányvár község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2011.(XI.30.)
önkormányzati rendelete a szennyvízcsatorna használati díjának megállapításáról szóló
16/2006.(XII.18.) rendelet módosításáról
a rendelet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete
Hanzelik Gábor szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi rendeletet alkotta:
Leányvár község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2011.(XI.30.)
önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtéséről, szállításáról és a
fizetendő díj mértékéről szóló 15/2003.(XI.25.) rendelet módosításáról
a rendelet a jegyzőkönyv 2.számú mellélete
Közben megérkezett Kucsera Lászlóné.
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4.) Napirend
Tájékoztató a 2011.III.negyedévi gazdálkodásról és a 2011. évi költségvetés módosítása
Hanzelik Gábor: A beszámolót a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. A kiadási oldalt
drasztikusan visszafogtuk, ez látszik is. Sajnos azonban a bankszámláink mást mutatnak, mert
a bevételek is elmaradtak.
Papp Pál: Kevésnek tartom a III. negyedévig hitelként kifizetett 9 mFt-ot.
Kucsera Lászlóné: Ez nem a Kálvária-dombi hiteltörlesztést jelenti, hanem ez az összeg a
tavalyi likvidhitel, valamint a Művelődési Házzal kapcsolatos hitel visszafizetés előirányzatát
tartalmazza.
Balogh András: Van-e kilátás még ebben az évben valamilyen plusz bevételre?
Hanzelik Gábor: Van egy telekérdeklődő, de még nem tudni, megveszi-e. A
szennyvízhálózattal kapcsolatban idén nem vállalunk semmilyen kiadást, így az écs keretet
megkapjuk.
Az iparűzési adó lecsökkent, nem kapjuk meg az adóerőképesség miatt számolt összeget. A
Kálvária-dombi hiteltörlesztés is a működési kiadások terhére került kifizetésre. December
31-én a likvidkeretünk teljesen ki lesz merítve.
Hanzelik Gábor szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi rendeletet alkotta:
Leányvár község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011.(XI.30.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 5/2011.(III.01.) számú költségvetési
rendeletének módosításáról
a rendelet a jegyzőkönyv 3.számú mellélete
Hanzelik Gábor szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete 174/2011.( XI.29.) L.k.Ö.Kt.
határozata
a 2011. évi III.negyedévi gazdalkodásáról
Leányvár község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. III.negyedévi
gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
E napirendi pont megtárgyalása után Kucsera Lászlóné az üléstermet elhagyta.
5.) Napirend
A 2012. évi költségvetési koncepció
Hanzelik Gábor: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Javasoljuk az
általános tartalék összegét a költségvetési főösszeg 2%-ában meghatározni.
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Papp Pál: Az előterjesztésben szerepel, hogy csak a kötelező juttatásokkal számol. Lesznek
azért adható juttatások is.
Hanzelik Gábor: Adható juttatások tekintetében a jövő évi költségvetésben nagyon kicsi
mozgástere van az önkormányzatnak.
Papp Pál: A Hivatalban 1 fő gazdálkodó Piliscsévre kerül áthelyezésre. Mit jelent, hogy a
Leányvári üres státusz nem kerül betöltésre?
Hanzelik Gábor: Kollár Lászlóné nyugdíjba ment, az ő álláshelye üresedett meg, és ez nem
kerül betöltésre. A Hivatalban jelenleg a pénzügyön van hiányosság. A piliscsévi Hivatal 2 fő
pénzügyes dolgozójával, és Leányvárról Kucseráné áthelyezésével alakulna meg a
körjegyzőség pénzügyi csoportja.
Hanzelik Gábor szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete 175/2011.( XI.29.) L.k.Ö.Kt.
határozata
a 2012 évi költségvetési koncepció elfogadásáról
Leányvár község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi
Költségvetési
koncepcióját a 4.számú melléklet szerint elfogadja. Felkéri a polgármestert és a körjegyzőt
a 2012. évi költségvetés-készítés további munkálatainak megszervezésére,
koordinálására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

6.) Napirend
A belső ellenőr 2012. évi munkaterve
Hanzelik Gábor: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra
javasolta.
Hanzelik Gábor szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete 176/2011.( XI.29.) L.k.Ö.Kt.
határozata
a belső ellenőr 2012 évi munkaterv elfogadásáról
Leányvár község Képviselő-testülete a belső ellenőr 2012. évi munkatervét elfogadja.
Felelős: körjegyző
Határidő: azonnal
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7.) Napirend
a.) Könyvvizsgálói ajánlatok elbírálása
Hanzelik Gábor: 3 ajánlat érkezett, a Profor Kft. 350 eFt+áfa, az ASC Adótanácsadó Kft.
280 eFt+áfa, Dr.Sallai Csilla 250 eFt+áfa díjért vállalja. Az eddigi könyvvizsgálónk 3 éve
dolgozik önkormányzatunknak, ő már szerette volna az előkészítő munkákat elkezdeni. Dr.
Sallai Csilla referenciái között önkormányzat nem szerepel.
Szikora Gyula: Nem minden esetben szerencsés a legalacsonyabb ajánlatot adóval szerződni.
Balogh András: A jegyzőnő melyik ajánlat elfogadását javasolja?
Dr.Holicska Judit: Stamlerné utóellenőrzést is végez, erre egy korábbi testületi ülésen is
ígéretet tett.
Balogh András: Dr.Sallai Csilla utóellenőrzést nem végez, azonban új szemmel nézi a
dolgokat.
Papp Pál: Dr.Sallai Csilla év közben is folyamatos segítséget kínál. Ha korábban is lett volna
ilyen, akkor talán nem kerül az önkormányzat ilyen helyzetbe.
Csobán Zoltán: A könyvvizsgálónak nem ez a feladata, hanem annak vizsgálata, hogy az
éves jelentés mennyire szabályos. Ha ezen felül bármilyen további segítséget ajánl, az más
kérdés. Az önkormányzat könyvvizsgálata nem hasonlítható egy vállalkozáséhoz. Ilyen
szempontból az önkormányzat speciális helyzetben van.
Hanzelik Gábor szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete 177/2011.( XI.29.) L.k.Ö.Kt.
határozata
Könyvvizsgáló megbízásáról
Leányvár község Képviselő-testülete az ASC Adószakértő Kft-t bízza meg az
önkormányzat könyvvizsgálatára.
A szerződés a jegyzőkönyv 5.számú melléklete
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
b.) Közutak síkosságmentesítésére ajánlatok elbírálása
Hanzelik Gábor: Összesen 1 ajánlat érkezett, a Saubermacher Kft többszöri
megkeresésünkre sem küldött. Madar Csabával úgy is tudunk szerződni, hogy a szóróanyagot
mi biztosítjuk.
Csobán Zoltán: A megadott árakból nem tudom kiszámolni, hogy mit jelent 1 alkalom.
Javasolom, hogy kérjünk egy új ajánlatot anyag + munkadíj bontásban, és a következő ülésen
döntsünk ebben a kérdésben.
c.) Finanszírozó hitellel kapcsolatos döntés
Hanzelik Gábor: Tárgyalásokat folytattam a Duna Takarékkal arról, hogy bankváltás esetén
a teljes hitelállományunkat átvinnénk hozzájuk. Írásos ajánlat még nem érkezett. Fontos
viszont, hogy a jelenlegi finanszírozó hitelünk 2011.XII.31-én lejár. Vagy határidő módosítást
kérünk a Raiffeisen Banktól, vagy a másik banknál kötünk egy új refinanszírozó hitelt. Ha
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számlavezető bankot váltunk, akkor a Raiffeisen Bank felé fennálló teljes hitelállományunk
azonnal lejárttá válik.
Csobán Zoltán: Ma már volt szó az MFB hitelről is. Javasolom, ha már vannak értékelhető
ajánlatok, akkor tartsunk rendkívüli testületi ülést.
Hanzelik Gábor: Javasolom, hogy az idő rövidsége miatt kérjünk a Raiffeisen Banktól
határidő módosítást.
Hanzelik Gábor szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete 178/2011.(XI.29.) L.k.Ö.Kt.
határozata szerződés hosszabbításáról
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Művelődési Ház felújítását szolgáló
beruházás tárgyában elnyert támogatás előfinanszírozására a Raiffeisen Bank Zrt-vel kötött
MBD-FVAR-46/2010.számú kölcsönszerződés igénybevételi időszakát 2012. május 31-ig
meghosszabbítja.
Megbízza a polgármestert a szerződés aláírásával.
Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: azonnal
d.) IMS Magyarország követelésével kapcsolatos döntés
Hanzelik Gábor: Szerződésünk van az IMS Magyarország Kft-vel az IKSZT pályázat
megírására, lebonyolítására, elszámolására. A szerződés szerinti díjat 2011. januárig kellett
volna kifizetni. A közbeszerzés azonban idén nyáron bonyolódott, a pályázat még nincs
lezárva, az elszámolás csak most kezdődik. A szerződés sajnos nem került módosításra, de
ennek ellenére a követelést nem tartom jogosnak. A Raiffeisen Banknál 25 mFt-os
hitelkeretünk áll rendelkezésre. A kivitelezőnek a kötbér miatt csak 23,5 mFt-ot kell majd
kifizetnünk, ezért a hitelkeretünkből 1,5 mFt marad. Ezt tudjuk az IMS Kft-nek most
felajánlani. A fennmaradó összeget az első pályázati elszámolás után tudjuk rendezni.
Csobán Zoltán: A tartozást kiadták egy követeléskezelő cégnek, és szomorú, hogy ezt nem
előzte meg semmilyen megkeresés. Tárgyalni kell velük a fizetés átütemezése miatt. Az ő
hibájuk is, hogy a pályázat csúszott.
Hanzelik Gábor szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete 179/2011.(XI.29.) L.k.Ö.Kt.
határozata IMS Magyarország Kft. részére fizetendő díj ütemezéséről
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az IMS Magyarország Kft-vel
közbeszerzési szolgáltatásra és projektmenedzsment támogatásra 2010. május 17-én kötött
megállapodásban foglalt díj kifizetését az alábbiak szerint ütemezi:
1,5 mFt 2011.XII.15-ig
1,4 mFt 2012.IV.15-ig
322 eFt az utolsó elszámolási dokumentáció elkészítésekor.
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Megbízza a polgármestert a fenti összeg határidőre történő kifizetésével a Raiffeisen Bank
Zrt-vel kötött MBD-FVAR-46/2010.számú kölcsönszerződés alapján biztosított hitelkeret
terhére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
e.) Művelődési Ház felújításával kapcsolatos döntések
Hanzelik Gábor: Azért nem tudtuk még lezárni a pályázatot, mert a kivitelező többszöri
kérésre sem tudta többek között a mozgássérült WC oldalburkolatát kijavítani. Lehetőség van
a minőségi kifogások érvényesítésére úgy, hogy a hiányos teljesítés tételeit kivesszük, és nem
fizetjük ki. A csempe ottmarad, nem lesz szép, de ez a rendeltetésszerű használatot nem
befolyásolja. A másik probléma, hogy a mozgássérült liftet a kivitelező nem fizette ki a
beszállítónak. Ezért a gyártó nem hagyta itt a kezelőegységeket és a dokumentációt. Nélkülük
az átadás-átvételi eljárást nem tudjuk lezárni. Javasolom, hogy a liftet fizessük ki közvetlenül
a beszállítónak, és így megkapjuk a hiányzó eszközöket.
Hanzelik Gábor szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete 180/2011.(XI.29.) L.k.Ö.Kt.
határozata az IKSZT beruházás kivitelezői kötbéréről
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Kötelezi a polgármestert a kiviteli szerződés határideje (2011 szeptember 30.) és az átadás
átvételi eljárás megkezdése (2011 október 24.) közötti időszakra 20 nap kötbérigény
érvényesítésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Hanzelik Gábor szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete 181/2011.( XI.29.) L.k.Ö.Kt.
határozata szavatossági jog érvényesítésével kapcsolatban
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Leányvár község Önkormányzata és a
GÁZINVEST Épületgépészeti Kft. között 2011. július 11. napján a Művelődési Ház
felújítására megkötött vállalkozói szerződés alapján a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény 305. §-a, valamint 306. § (1) bekezdés b) pontja alapján a vállalkozó hibás
teljesítése miatt él szavatossági jogával és a leányvári Művelődési Házban található
mozgáskorlátozott mosdóban lévő oldalfalburkolat minősége miatt 256.000 Ft árleszállítással
él. Felhatalmazza Hanzelik Gábor polgármestert ennek érvényesítésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.
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Hanzelik Gábor szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete 182/2011.( XI.29.) L.k.Ö.Kt.
határozata IKSZT beruházás lezárása
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Leányvár község Önkormányzata és a
GÁZINVEST Épületgépészeti Kft. között 2011. július 11. napján a Művelődési Ház
felújítására megkötött vállalkozói szerződésben rögzített feltételek teljesülése esetén járulhat
hozzá Hanzelik Gábor polgármester a beruházás lezárásához, azzal a további kikötéssel, hogy
a mozgáskorlátozott lift valamennyi részegysége, valamint a teljes dokumentáció az
önkormányzat rendelkezésére kell, hogy álljon.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.
f.) Polgármesteri juttatásokkal kapcsolatos tájékoztató
Hanzelik Gábor: Készült egy tájékoztató a korábbi polgármester olyan juttatásairól, melyek
mögött nincs testületi döntés. Fontosnak tartottam ezekről a testületet tájékoztatni.
Szikora Gyula: Kapott-e az önkormányzat többi dolgozója plusz juttatást?
Hanzelik Gábor: Igen, kaptak. Mindenhol a vezető dönt, a polgármester esetén pedig a
képviselő-testület. Ez esetben azonban a munkáltatói jogokat gyakorló képviselő-testület
ezekről a juttatásokról nem tudott.
Szikora Gyula: A dolgozók a jegyző döntésével kaptak, a polgármester jutalmáról nincs
döntés, kimaradt ez a lépés.
Csobán Zoltán: Ritka az olyan munkahely, ahol a saját jutalmáról dönt valaki.
Hanzelik Gábor: Én 3 hónapig sem a tiszteletdíjat, sem költségtérítést nem kaptam, amíg
nem volt róla testületi döntés, és emiatt akár 5 forint felvétele is törvénysértő lett volna.
Papp Pál: Van könyvvizsgáló és belső ellenőr, vannak saját dolgozóink, és mégis csak most
derült ez ki. Miért ilyen összegű költségátalány került kifizetésre?
Hanzelik Gábor: 2009-ben hoztak egy olyan jogszabályt, mely szerint a költségtérítést
számlákkal le kell igazolni. Amit nem tud leigazolni, azután jövedelemadót kell fizetni. Tóth
János idején volt hivatali autó és mobiltelefon, ezért a költségtérítés összegét nem tudta
számlákkal igazolni. Ezért Tóth János kérésére az átalány ettől az időponttól emelt összeggel
került elutalásra. A polgármester juttatása egyébként nyilvános adat, ezekről bármikor
kérhetett volna a testület tájékoztatást.
Dr.Holicska Judit: A jutalom és ajándékutalvány a Hivatal költségvetésében biztosított
keretösszegből került kifizetésre.
Csobán Zoltán: A költségvetés készítésekor bizonyos keretösszegek kerültek
meghatározásra. Ha a polgármester tudja, hogy abból az összegből ő is részesülni fog, akkor
hogyan tud ebben objektíven dönteni?
Hanzelik Gábor: Az első kifizetésnél engem csak a dátum zavar. A költségátalánnyal
kapcsolatban pedig az, hogy nem tudta számlákkal elszámolni az összeget, ezért még fel is
bruttósította.
Balogh András: Köszönjük az információkat.
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Hanzelik Gábor: Nem valószínű, hogy tudunk ezzel bármit is tenni, nekem sincs javaslatom,
csupán tájékoztatni akartam a testületet. Jelezni szerettem volna, hogy én szakítani szeretnék
ezzel a gyakorlattal.
E napirendi pont megtárgyalása után Hanzelik Gábor zárt ülés megtartását kéri.
Hanzelik Gábor szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete 183/2011.( XI.29.) L.k.Ö.Kt.
határozata zárt ülés megtartásáról
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy zárt ülést tart.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.
Hanzelik Gábor polgármester tájékoztatást ad a zárt ülésen hozott döntésekről.
Átmeneti segély ügyben benyújtott fellebbezésre a testület 1 fő részére átmeneti segélyt
állapított meg.
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok ügyében 5 fő részére 5.000,-Ft/hó támogatást állapított
meg.
A Dorogi Zeneiskola támogatási kérelmét elutasította.
Hanzelik Gábor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Dr. Holicska Judit jegyző utolsó
alkalommal vett részt az ülésen. Megköszöni a Leányváron eltöltött 5 év alatt végzett
munkáját. Kíván neki a képviselő-testület nevében szakmai pályafutására további sok sikert.
Az ülésen más nem hangzott el, megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.
k.m.f.

Hanzelik Gábor
polgármester

Dr. Holicska Judit
jegyző

11

