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Hanzelik Gábor: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület
megválasztott létszáma 7 fő, jelen van 7 fő, a képviselő-testület határozatképes. Megkérdezte,
hogy a napirenddel kapcsolatban van-e észrevétel?
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2012.(III..27.) L.k.Ö.Kt. határozata
a napirendről
Hanzelik Gábor: Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet hogy a kiküldött meghívóban
szerpelő sorrenddel ellentétben a két ülés közötti beszámolót tegyük az utolsó helyre.
Leányvár község Képviselő-testülete a napirendi pontokat a Meghívótól eltérően az alábbiak
szerint fogadja el:
1. BM pályázattal kapcsolatos döntés
2. Az önkormányzat pénzügyi helyzetével kapcsolatos tájékoztató
3. Két ülés közötti eseményekről szóló beszámoló
4. Ingatlan vásárlási kérelem (zárt ülés)
5. Egyebek
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
1.) BM pályázattal kapcsolatos döntés
Hanzelik Gábor: Ismerteti a pályázattal megvalósítandó műszaki megoldást, valamint
tájékoztatja a testületet, hogy az idő rövidsége miatt már korábban be kért több árajánlatot is.
A 800.000 Ft-os önrész forrására javaslatot tesz „nem vár” bevételekből, ami az idei

költségvetésben plusz bevétel. 300.000Ft közműfejlesztési hozzájárulás az ipari parkban,
300.000Ft a díszkivilágításra tervezett összeg átcsoportosításából, és 200.0000Ft a sírhely
megváltásokból eddig befolyt plusz bevételekből.
Pfluger Antal: Javasol egy esztergomi vállalkozót, aki nagyon olcsó ajánlatot adott neki egy
hasonló beruházáshoz.
Hanzelik Gábor: Megkeressük árajánlat kéréssel ezt a céget is.
Balogh András: Felhívja a figyelmet a pályázati kiírásra vonatkozó BM rendelet 1 §-ban
foglaltaknak történő megfelelésre.
Hanzelik Gábor szavazásra tette fel a javaslatot.

A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozza
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2012.(III.27.) L.k.Ö.Kt. határozata
óvodai nyílászárók cseréjére benyújtandó pályázatról
1.) A Pilisi Közoktatási Társulás gesztor önkormányzata (Leányvár Község Önkormányzata)
benyújtja pályázatát a BM által kiírt, a 4/2012.(III.1.) számú rendeletben szabályozott „az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások
igénybevételének szabályairól” című pályázati kiírására:
1.1. A pályázat célja: a társult formában működtetett, kötelező
önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének,
felújításának támogatása
1.2. A pályázat tárgya: Pilisi Általános Iskolák Óvodák és
Bölcsődék Közössége Óvoda „Kindergarten” Leinwar
2518. Leányvár Erzsébet utca 46-48. intézmény nyílászáró cseréje.
1.3. A fejlesztés forrásösszetétele:
Ft

Megnevezés
Saját forrás
Hitel
Támogatásból igényelt összeg
Egyéb támogatás (nevesítve)
Egyéb forrás
i. Összesen

2012. év
820 369,3 281 477,-

4 101 846,-

1.4. Leányvár Község Önkormányzata a pályázati önerő 820.369,Ft-os összegét a 2012.évi költségvetésben biztosítja.

2.) A Pilisi Közoktatási Társulás gesztor önkormányzata (Leányvár Község Önkormányzata)
benyújtja pályázatát a BM által kiírt, a 4/2012.(III.1.) számú rendeletben szabályozott „az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások
igénybevételének részletes szabályairól” című pályázati kiírására:
2.1. A pályázat célja: a társult formában működtetett, kötelező
önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének,
felújításának támogatása
2.2. A pályázat tárgya: Pilisi Általános Iskolák Óvodák és Bölcsődék
Közössége „Aranykapu Zlatá Brána Óvoda és Bölcsőde” intézmény
fűtéskorszerűsítése
2.3. A fejlesztés forrásösszetétele:
Ft

Megnevezés
Saját forrás

1 574 265,-

Hitel
Támogatásból igényelt összeg
Egyéb támogatás (nevesítve)
Egyéb forrás
ii.Összesen

2.4.

2012. év

6 297 059,-

7 871 324,-

Piliscsév Község Önkormányzata a pályázati önerő 1.574.265,- Ft-os
összegét a 2012.évi általános tartalék terhére biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Hanzelik Gábor, polgármester

2.) Az Önkormányzat pénzügyi helyzetével kapcsolatos tájékoztató
Hanzelik Gábor: Szóbeli előterjesztésében ismerteti az önkormányzat jelenlegi anyagi
helyzetét. Az iparűzési adóbevétel az előirányzatnak megfelelően időarányosan befolyt. Az
önkormányzat egyetlen nagy adózója a Forest Papír Kft. sajnos 14M Ft-tal kevesebbet fog az
idei évben fizetni. Takarékos gazdálkodással a béreken és kisebb felújítások elmaradásával
minimális megtakarítás még elérhető, de a kieső adóbevételt ebből nem tudjuk pótolni.
Balogh András:.Javasolja a polgármesternek, hogy minden önkormányzati intézményt külön
hívjon fel és tájékoztasson az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, és az ennek megfelelő
takarékos gazdálkodási kötelezettségről. Ezen túlmenően javasolja, hogy a pénzügyi bizottság
rendkívüli ülésen tárgyalja meg a kialakult helyzetet és a lehetséges megoldásokat.
Hanzelik Gábor szavazásra tette fel a javaslatot.
Hanzelik Gábor szavazásra tette fel a javaslatot.

A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2012.(III.27.) L.k.Ö.Kt. határozata
beszámoló a pénzügyi helyzetről
Leányvár község Képviselő-testülete elfogadja a polgármester beszámolóját az önkormányzat
pénzügyi helyzetéről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3.) Két ülés közötti eseményekről szóló beszámoló
Hanzelik Gábor: írásban megküldött beszámolóját kiegészíti azzal, hogy Leányváron részt
vett e a kitelepítés 66. évfordulójára rendezett ünnepségen.
Papp Pál: A SADE per tárgyalásával kapcsolatban kér információt. volt?
Hanzelik Gábor: Az út műszaki ellenőrét, Tóth János volt polgármestert, és Csiki Gábort
kérte a beruházó tanúként meghallgatni. A tanuk nem egybehangzó vallomást tettek, Tóth
János műszaki szakkérdésben nem tudott nyilatkozni, ezért az önkormányzat szakértő
kijelölését kérte. A másik két tanú pedig ellentmondásosan nyilatkozott az elvégzendő munka
műszaki tartalmát illetve a kivitelezői szerződést illetően.
A felperesi álláspont abszurditását jól tükrözte, hogy a felperes ügyvédje pl. az elmaradt
autóforduló kérdésében azon az állásponton van, hogy a kiírás szerint azt költségelni kellett
csak nem pedig megépíteni!
Papp Pál: Az úthibákat jegyzőkönyvben rögzítette az önkormányzat, ezt miért nem vették
figyelembe?
Hanzelik Gábor: Kértük, hogy a tervezőt is hallgassák meg, valamint a bíróság rendeljen ki
egy igazságügyi szakértőt. Az aszfaltréteg hiányosságát is dokumentáltuk, de sajnos vannak
az idő múlása miatt nehezen igazolható hiányosságok, amit utólag nehéz lesz bizonyítani.
Ezt követően a vasútfejlesztésről ad tájékoztatást, melyről lényeges információ, hogy 2012.
június 18-tól Pilisvörösvárig vágányzár lesz.
Balogh András: A Léthével folytatott tárgyalásról kér információt, konkrétan arról, hogy
mennyire lehet bevonni a társaságot a felújításokba.
Hanzelik Gábor: Urnatemetőre kértem árajánlatot, és az üzemeltető többféle megoldásról is
tájékoztatott szóban. Felvetette a „szórásos” temetés lehetőségének kialakítását, ami a mi
temetőnkben még nem szokásos mód.
Hanzelik Gábor szavazásra tette fel a javaslatot.

A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2012.(III.27.) L.k.Ö.Kt. határozata
beszámoló elfogadásáról

Leányvár község Képviselő-testülete elfogadja a két ülés között eltelt időszakról szóló
beszámolót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
5. Egyebek
a.) Adórendelet módosítása
Hanzelik Gábor: A Kormány Hivataltól kapott törvényességi felhívás alapján módosítani
kell a helyi adókról szóló rendeletet.
Hanzelik Gábor szavazásra tette fel a javaslatot.

A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi rendeletet alkotta:
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2012 (III.28.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló
6/2010 (XII.15.) rendelete módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv 1. melléklete.

Más kérdés, észrevétel nem hangzott el, Hanzelik Gábor megköszönte a részvételt és az ülést
bezárta.
K.m.f.

Hanzelik Gábor
polgármester

Baumstark Tiborné
körjegyző

