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Az ülés helye: Leányvár Község Polgármesteri Hivatala tanácstermében
Az ülésen megjelentek:
A képviselő-testület tagjai:
Hanzelik Gábor polgármester
Szikora Gyula alpolgármester
Balogh András képviselő
Misikné Lóczki Irén képviselő
Papp Pál képviselő
Pfluger Antal képviselő
Meghívott vendég:
Dr. Holicska Judit
Kertész Tiborné jegyzőkönyvvezető
Gáspár Tibor
Erősné Meszes Mónika
Veszprémi Tímea
Párkányiné Szabó Mária
Kocsis Márta
Nagyné Engler Zsuzsanna
Kiss Lászlóné
Hanzelik Gábor: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott
létszáma 7 fő, jelen van 6 fő, a képviselő-testület határozatképes. Megkérdezte, hogy a napirenddel
kapcsolatban van-e észrevétel?
Hanzelik Gábor szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete 155/2011.( X.25.) 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 kiküldött anyaggal kapcsolatban kérdés, észrevétel?
Misikné a bankkal történt tárgyalásokról kér tájékoztatást.
Hanzelik Gábor: A Raiffeisen Bankkal kétszer is tárgyaltam a meglévő Kápolna-dombi hitel
kiváltásáról. A bank ajánlata nem biztosít túl jó feltételeket, hiszen a kedvezményes kamatozású
helyett piaci kamatozású hitelt ajánl. Közben az MFB-t írásban kerestem meg a problémánkkal, várom
a válaszukat. Közben a Dunatakarékkal is tárgyaltam a hitel kiváltása miatt, de írásos ajánlat még nem
érkezett. Felajánlották közbenjárásukat az MFB felé, mert hasonló ügyben már van tapasztalatuk.
Az Önkormányzat és az oktatási társulás két különböző banknál vezeti a számláját. Viszont minden
állami normatívát önkormányzatunkon keresztül folyósítanak, ami nemcsak a költségvetésünket emeli
meg, hanem jelentős bankköltséget is jelent. A számlavezető bank váltásával komoly megtakarításokat
érhetünk el, de jelenleg még a tárgyalások elején tartunk.

Balog András a kistérségi értekezletről kér tájékoztatást.
Hanzelik Gábor: Nagysápon kihelyezett ülést tartottunk. A helyi polgármester végigvezetett a falun,
jelentős fejlesztéseik voltak, a lehetőségeket villantotta fel számomra. Az ülésen egyébként a tervezett
járási rendszer volt a téma, mert felvetődött, hogy Dorog nem lesz járásközpont. Tittmann úr helyi
népszavazásokat javasolt, de ezt több ok miatt is elvetettük. A megvalósításhoz nagyon rövid idő áll
rendelkezésre, valószínűleg kicsi lenne a részvételi arány és ez akár visszafelé is elsülhet, és a
népszavazás jogilag is aggályos lehet. Helyette született egy határozati javaslat, melyet majd az
Egyebek napirendi pontban fogunk tárgyalni.
Balogh András: A Művelődési Ház felújításával kapcsolatban milyen előrelépések történtek?
Hanzelik Gábor: Az átadás október 20-ra volt kitűzve, a kivitelező a hiányosságok nagy részét
pótolta. Azonban még mindig van 5 olyan hiányosság, ami miatt továbbra sem találtuk működésre
alkalmasnak. Az újabb átadást október 24-re tűztük ki, de a belső burkolási munkákkal még mindig
probléma van, illetve további 15 apróbb tétel. Jelenleg az építési naplóban levelezünk egymással. Az
átadás időpontját még mindig nem tudni, a kivitelező a végszámláját nem tudja benyújtani, pedig most
már a kötbérfizetési kötelezettség is terheli.
Tájékoztatom a Testületet, hogy a Sade per ellenkereseti anyaga is összeállt, az ügyvéd úr benyújtotta
a bíróságra. Jövő héten lesz a tárgyalás, de valószínűleg ott még különösebb dolog nem történik.
Hanzelik Gábor szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete 156/2011.( X.25.) L.k.Ö.Kt. határozata
beszámoló elfogadásáról
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a két ülés között eltelt időszakról szóló
beszámolót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2.) Napirend
Beszámoló a Család- és Gyermekvédelmi Szolgálat tevékenységéről
Hanzelik Gábor köszönti a szolgálat megjelent munkatársait. Véleménye szerint az egyik
legfontosabb tevékenységet végzik, a legszívbemarkolóbb a gyermekek problémája. A
családgondozók magas színvonalon látják el a munkájukat, melyért mindenképpen köszönet illeti
őket.
Misikné: A szociális ügyek tanácsnokaként elmondhatom, hogy együttműködőek, a munkájukat
maximálisan köszönet illeti.
Dr.Holicska Judit: Kocsis Márta nemrég óta látja el ezt a feladatot, de nagyon ügyesen dolgozik.
Erősné: A szakmai elvárások nagyon magasak, és ezen kívül a településeknek megfelelés is.
Párkányiné: Nagyon fontos az ügyfeleknek megfelelés. Több településen is ellátjuk ezeket a
feladatokat. Jelentős az érzelmi terhelhetőség, hiszen több esetben is találkozunk pl: családon belüli
erőszakkal, rombolós gyermekekkel. Nagyon fontos a munkánkban a prevenció. A családsegítő
szolgálat a falu összes lakosának szól.
Hanzelik Gábor: Mindenkinek nyitott szemmel kell járnia, és jelezni a szolgálatnak a problémát.
Kiss Lászlóné: Az együttműködést csak megerősíteni tudom. Óvodás szinten szerencsére nincs sok
esetünk, de néha sajnos bele kell avatkoznunk a családok életébe. Köszönet illeti a családsegítő
szolgálat dolgozóinak a munkáját, illetve, hogy ezt a munkát itt helyben látják el.
Englerné: A jelzőrendszer működését jól ismerem. Sajnos az iskolában lassan fontosabb lesz a
nevelés, mint az oktatás. Már nem kötelező, de nálunk még mindig létezik családlátogatás, amikor
rengeteg probléma derülhet ki.
Hanzelik Gábor: A szolgálat beszámolója nagyon alapos, az elvégzett munka is jó színvonalú.
Reméljük, hogy továbbra is együtt tudunk működni. Szükség van a munkájukra, hiszen az esetszám
növekszik, és egyre súlyosabb problémák vannak.

Hanzelik Gábor szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete 157/2011.( X.25.) L.k.Ö.Kt. határozata
beszámoló elfogadásáról
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
tevékenységéről szóló 2010. évi beszámolóját elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
E napirend megtárgyalása után a Család- és Gyermekvédelmi Szolgálat munkatársai az ülésről
távoznak.
3.) Napirend
A Pilisi Általános Iskolák, Óvodák és Bölcsödék Közössége intézményvezetőjének beszámolója
Hanzelik Gábor köszönti Nagyné Engler Zsuzsanna intézményvezetőt és Kiss Lászlóné
tagintézmény-vezetőt. Megkérdezi, van-e a beszámolókkal kapcsolatban kérdés?
Kiss Lászlóné: Az óvodában 2 fő változás volt: a társulás, illetve a 4. csoport beindítása. Az új
csoportszobával a túlzsúfoltságot sikerült csökkenteni. 75 férőhelyre 78 gyermeket vettünk fel, és
további 5 gyermek jön még. Jelenleg 7 óvónővel dolgozunk. Szeptemberben lett volna esedékes a 8.
óvónő felvétele. Azonban el kellett gondolkodni rajta, hogy tudja-e vállalni az önkormányzat a 8
óvónő foglalkoztatását. Januárban már látni fogjuk a törvényi változásokat, azok függvényében kell
majd dönteni. Szeptember óta újabb problémák keletkeztek. Az egyik GYED-en lévő kolléganő
bejelentette, hogy nem jön vissza dolgozni, szabadságát ki kell fizetünk, és ez az összeg a 8. óvónő
bérére tervezett összeget el is viszi. A dajkák közül pedig 2 fő nyugdíjba készül, egyikük továbbra is
dolgozni fog, a másik még nem döntötte el.
Az új csoportszoba építésénél nagy volt a faluban az összefogás, néhány bejáró gyermek szülei
jelentős összeggel támogatták a beruházást.
A társulás létrehozását anyagi szempontok vezérelték. Nem az óvoda gazdálkodhat magasabb
összeggel, hanem az önkormányzatnak kell kevesebb pénzt saját forrásból biztosítania. A
tagintézmények egymás munkájába jobban belelátnak, fontos a tapasztalatcsere, tanultunk egymás
problémáiból. A munka összefogója Englerné, aki jól összefogja a tagintézményeket, köszönet illeti a
munkáját. Negatív tapasztalat, hogy a gazdasági iroda nem helyben van, de az ott dolgozók nagyon
segítőkészek. Pozitív viszont, hogy a vezető helyi.
Az óvodát pályázat kiírása nélkül vezethetem tovább, a testület bizalmat szavazott nekem, melyet
ezúton is köszönök.
Az óvodában fő cél, hogy a gyermekek megkapják ami jár nekik: a boldog gyermekkort.
Hanzelik Gábor: A nevelési év közepén nem szerencsés dajkát váltani, ezért kértem, hogy nyugdíj
mellett is dolgozzanak tovább. Az új köznevelési törvényt még nem alkották meg, a következő tanévre
kitisztul minden.
Kérdezem Englernét, mennyire sikerült a társulást működésbe hozni?
Englerné: Az összes tagintézmény elkészítette a beszámolóját, ebből kapott kivonatot a testület.
Magam viszem a saját intézményemet, és van egy nagy intézmény, amit vezetek. A szakmai
tevékenységet úgy képzelem el, hogy tanítási időben át tudjak menni órát látogatni, és jártam az
óvodákban is. Van, ahol szívesen vették, megy meglátogattam őket, volt, ahol nem. Az első félévben
az iskolára helyeztük a hangsúlyt, a második félévben pedig az óvodákra. A célom az, hogy segítséget
nyújtsak, a kollégáim is belátták, hogy nem kritizálni szeretnék. Szigorú munkatervvel rendelkezünk.
Munkaügyi problémák az iskolában is voltak, váltották egymást a dolgozók. Az iskola épülete régi, de
sok pályázattal sikerült a felszereléseket versenyképessé tenni.
Hanzelik Gábor: Ha megszületnek a törvények, akkor lesz lehetőség a jövőkép megalkotására. Meg
kell fogalmazni, mit szeretne csinálni Leányvár, és ezen belül a két intézmény. A törvényi változás

valószínűleg csak az iskolákat érinti, kiveszik az önkormányzat hatásköre alól. A tervezet szerint alsó
tagozatot kötelező működtetni, de a felső tagozat működtetésére nagyon komoly feltételeket írnak elő.
Englerné: Információim szerint a nemzetiségi iskolákat mindenképpen állami működtetésbe veszik át.
Gáspár Tibor: Fontos, hogy a népszámláskor mennyi ember vallja magát nemzetiséginek, de még
nem tudjuk, mit is akarnak ebből kihozni.
Papp Pál: Mindenki bizonytalanságban van. Nem lehet, hogy a kistelepüléseken az iskolákat
megszüntessék.
Kiss Lászlóné: Szeretném még egyszer kihangsúlyozni, azért szeretném a nyugdíjas dolgozót tovább
foglalkoztatni, hogy fel tudjunk készülni a jövőre, és ne változzon meg a gondozó személye év
közben. Az már látszik, hogy logopédusra az idei költségvetésünk már nem nyújt fedezetet.
Hanzelik Gábor: Úgy tűnik, hogy néhány intézményben nem kellő körültekintéssel készült a
költségvetés.
Pfluger Antal: Köszönöm az intézményeknek az együttműködést, és a Német Kisebbségi
Önkormányzatnak a nyújtott támogatást.
Hanzelik Gábor szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete 158/2011.( X.25.) L.k.Ö.Kt. határozata
beszámoló elfogadásáról
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pilisi Általános Iskolák, Óvodák és Bölcsődék
Közössége intézményvezetőjének beszámolóját elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Hanzelik Gábor szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete 159/2011.( X.25.) L.k.Ö.Kt. határozata
beszámoló elfogadásáról
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a a Pilisi Általános Iskolák, Óvodák és
Bölcsődék Közössége Óvoda „Kindergarten” tagintézmény-vezetőjének beszámolóját elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
E napirendi pont megtárgyalása után Nagyné Engler Zsuzsanna és Kiss Lászlóné az ülésről távoznak.
4.) Napirend
2010. évi sportbeszámoló
Pfluger Antal az írásos beszámolót kiegészíti azzal, hogy szombaton a judosok Belgrádban 3.
helyezést értek el. A versenyen 10 ország képviseltette magát. Köszönetet mond a Sportbizottságnak,
sok munka van mögöttük. Helyrekerült a labdarúgó és az asztalitenisz szakosztály is. Javasolja a
Testületnek, hogy Dósa Mihályt és Für Dávidot részesítse írásbeli elismerésben.
Papp Pál: A Sportegyesületnek megszavazott idei támogatás kifizetésre került már?
Hanzelik Gábor: A következő testületi ülésen kerül napirendre a III. negyedéves pénzügyi
beszámoló, ekkor tárgyaljunk majd róla. Örülnék, ha ez a fajta mozgalmas sportélet jövőre is
megmaradna, ebben jelentős szerepe van a Sportbizottságnak is. Sajnos pénztelenség van, de jó lenne,
ha jövőre jobb környezetet tudnánk biztosítani.
Hanzelik Gábor szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete 160/2011.( X.25.) L.k.Ö.Kt. határozata
beszámoló elfogadásáról
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Sportegyesület 2010. évi és 2011. évi
beszámolóját elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
5.) Napirend
Beszámoló a 2010. évi ellenőrzésekről
Dr. Holicska Judit részletes tájékoztatást ad az ellenőrzésekről.
Hanzelik Gábor: A belső ellenőr sokat segített a Hivatalnak. Az idei évben sok hiányosságot
pótoltunk, mellyel a Hivatal még szabályosabb működéséhez kerültünk közelebb.
Hanzelik Gábor szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete 161/2011.( X.25.) L.k.Ö.Kt. határozata
beszámoló elfogadásáról
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal 2010. évi ellenőrzéseiről
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6.) Napirend
Közmeghallgatás időpontjának kitűzése
Hanzelik Gábor szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete 162/2011.( X.25.) L.k.Ö.Kt. határozata a
közmeghallgatás időpontjáról
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2011. december 9. 18.00 órai kezdettel
közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás helye: Leányvári Művelődési Ház.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
7.) Napirend
a.) Döntés felterjesztési jogról
Hanzelik Gábor: Az érintett 15 település közül 14 település ugyanazt a határozati javaslatot javasolja
elfogadni, 1 község nem kíván foglalkozni az üggyel. A megszületett határozatokat Dorog fogja
továbbítani az illetékes szervek felé.
Balogh András: Van-e arra lehetőség, hogy Leányvár külön, közvetlenül kezdeményezze ezt a
kérést?
Dr. Holicska Judit: Van rá lehetőség, de nincs értelme.
Hanzelik Gábor: Van egy jól működő kistérségi társulás, egyedi kezdeményezésekkel ezt az
együttműködést gyengíthetjük.

Hanzelik Gábor szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete 163/2011.( X.25.) L.k.Ö.Kt. határozata az
önkormányzat felterjesztési jogával kapcsolatban
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kéri a javaslattevő és döntéshozó szerveket, hogy
a járási székhelyek kijelölésekor a költségtakarékosabb, és ügyfélközpontú területi közigazgatás
követelményét figyelembe véve, a Leányváron élő polgároknak a járási székhelyű közintézményekhez
való akadálytalan hozzáférése érdekében, járási székhelyül Dorog városát jelölje ki.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
b.) Hiánypótlás pályázat miatt
Hanzelik Gábor: A jegyzői álláshelyek megszüntetése miatt pályázatot nyújtottunk be a Magyar
Államkincstárhoz. A pályázathoz szükséges még egy határozat meghozatala.
Hanzelik Gábor szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete 164/2011.( X.25.) L.k.Ö.Kt. határozata jegyző
foglalkoztatásával kapcsolatban
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a
meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói
körén kívüli munkáltatónál Piliscsév község jegyzőjének – munkaviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására nincs lehetőség.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
c.)
Hanzelik Gábor tájékoztatja a testületet, hogy könyvvizsgálói feladatok elvégzésére Stamler Jánosné
beadta a szerződés tervezetet. A következő ülésig kérni fog más könyvvizsgálóktól is árajánlatot.
Hóeltakarításra is kért árajánlatokat, de eddig csak egy vállalkozótól érkezett. Ha közben leesik a hó,
akkor eseti megbízással fogja a munkát elvégeztetni. Környezetbarát szóróanyagra is érkezett már
árajánlat. Van rá lehetőség, hogy az önkormányzat ezt külön megvásárolja, és a vállalkozó kiszórja.
Ezzel jelentős költségmegtakarítás érhető el.
A korábbi polgármester Tóth János részére kifizetésre került a július havi költségtérítés, de
megbízatása július 24-én lejárt, így csak az időarányos rész illeti meg őt. A képviselő-testület
állásfoglalását kérem ebben az ügyben.
Misikné: Vissza kell kérni tőle.
Szikora Gyula: A békesség érdekében nem javasolja a visszafizetést.
Gáspár Tibor: Jogosulatlanul vette fel, és ez egy ellenőrzés során is kiderülhet. Megértem, hogy ez az
ügy kellemetlen az alkalmazottaknak.
Hanzelik Gábor az ügyet a napirendről leveszi.

d.) ÉDV Zrt. kérelme
Hanzelik Gábor:
Hanzelik Gábor szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete 165/2011.( X.25.) L.k.Ö.Kt. határozata ÉDV
Zrt. kérelméről
Leányvár község Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az ÉDV Zrt. Leányvár Iparterületen
található, Leányvár község Önkormányzata tulajdonát képező transzformátorról az ÉDV Zrt. vízátadási pontjához 3x6A energiát vételezzen.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Hanzelik Gábor: Az ülésen más nem hangzott el, megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.
k.m.f.
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