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JEGYZŐKÖNYV
Felvéve Leányvár Község Képviselő-testületének 2012.május 29. napján tartott rendkívüli
ülésén.
Az ülés helye: Leányvár Község önkormányzatának 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:
Baumstark Tiborné körjegyző
Hanzelik Gábor: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület
megválasztott létszáma 7 fő, jelen van 6 fő, a Képviselő-testület határozatképes. Javaslatot
tesz a napirendre, javasolja, hogy a megjelent vendégekre való tekintettel az ingatlan vásárlási
kérelem és gyógyszertár nyitás támogató nyilatkozat napi rendi pontját a Képviselő-testület
vegye előre. Az egyebek napirendi pontot kéri kiegészíteni e) IKSZT finanszírozó
hitelszerződés meghosszabbításáról és d) hírközlési antenna áthelyezésének kérelme napirendi
pontokkal.
A Képviselő-testület 6 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2012. (V.29.) L.k.Ö.Kt. határozata
a napirendről
Leányvár község Képviselő-testülete a napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el:
1) Ingatlan vásárlási kérelem és gyógyszertár nyitás támogató nyilatkozat
Előadó: Hanzelik Gábor
2) Két ülés közötti eseményekről szóló beszámoló
Előadó: Hanzelik Gábor
3) Tájékoztató pályázati lehetőségekről
Előadó: Hanzelik Gábor
4) Egyebek
a.) Várdomb utca közterületi átalakítása a 480/25-ös ingatlan előtt
b.) Kéményseprő ipari szolgáltatás igénybevétele
c.) Szelektív hulladékgyűjtő sziget áthelyezése
d.) IKSZT finanszírozó hitelszerződés meghosszabbításáról
e.) Antenna áthelyezéséről
Felelős: Hanzelik Gábor, polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend tárgyalása:
1.) Ingatlan vásárlási kérelem és gyógyszertár nyitás támogató nyilatkozat
Hanzelik Gábor: A leányvári orvosi szolgálati lakásból a doktor úr a nyár folyamán
kiköltözik. A szolgálati lakás hasznosítására korábban is felmerült a gyógyszertár lehetősége.
Az ajánlat alapos. Kívánják-e kiegészíteni a vendégek a megküldött levelet?
Kérelmező: Nem kívánják kiegészíteni. A patika nyitás feltételeinek mindketten megfelelnek,
rendelkeznek a szükséges engedélyekkel. A gyógyszertár nyitás két módon lehetséges, vagy
az ÁNTSZ, az Országos Tisztiorvosi Hivatal ír ki pályázatot abban az esetben, ha a 4.500. főt
eléri a lakosok lélekszáma, vagy kérelem alapján. Amennyiben a gyógyszertár üzemeltetését
komolyan gondolja az Önkormányzat, a kérelem ügyében kell lépéseket tenni.
Hanzelik Gábor: Kiegészítésként: az iparűzési adó elengedésére jogszabályi lehetőség nincs.
Első időszakban biztosan költeni kell az átalakításra, a lakás ebben az állapotában nem
alkalmas bérlésre. Az önkormányzatnak nincsen forrása felújításra. Ezért merült fel a vásárlás
szándéka, mert a befektetés ez esetben saját ingatlanba megy. Az ajánlat megvásárlásról szól.
Szikora Gyula: Ha lesz a faluban egy gyógyszertár az nagyon jó dolog, azonban Leányváron
a tapasztalat az, hogy a lélekszám miatt, aki ezzel próbálkozott, mind tönkrement. Van-e
elképzelés arról, hogy ez eredményes lesz?
Kérelmező: Ha a lakosok a nekik felírt gyógyszereket, készítményeket Leányváron
vásárolják meg, akkor lehet ezt felmérni. A receptet felíratni a háziorvosnál fogják, a
gyógyszertár jobb helyen lenne, ezért a betegeknek jobb lehet a hozzáállása.
Szikora Gyula: Fontos a gyógyszertár, de egy falunak elsősorban az orvos meglétére van
szüksége, a gyógyszertárnak is az alapja az orvos. Ha a szolgálati lakást „beáldozzuk”, akkor
hogyan tudunk orvost fogni?
Pfluger Antal: Önök hány gyógyszertárat működtetnek?
Kérelmező: Egyet sem, nem lánc vagyunk. Egy gyógyszertárnak lennénk a fiók
gyógyszertára és jelenleg egy gyógyszertárnál vagyok vezető helyettes.
Balogh András: Szintén örülne egy gyógyszertárnak, ettől függetlenül kérdezi, hogy mi a
terv az épület felhasználására. Az egész épületet gyógyszertárként használnák?
Kérelmező: Az előírás szerint minimum 80 m2 –nek kell lennie egy gyógyszertárnak.
Gyógyszertáron kívül mást nem tervezünk, nem fér el más. Csak a szolgálati lakás
megvásárlására szól ajánlatunk.
Balogh András: Bejáratot honnan képzelik? Bérlésben gondolkodnak-e?
Kérelmező: Oldalról lenne a bejárat.
Balogh András: Az ajánlatot elfogadhatatlannak tartja az alacsony ajánlati ár miatt.
Bérleményben gondolkodnak-e?
Kérelmező: Akkor gyógyszertár berendezését és működéséhez szükséges összes eszközt ki
biztosítaná?
Balogh András: A vállalkozást Önök kívánják indítani, mi csak épületet tudunk adni ehhez.
Kérelmező: Bérleményként nem kívánjuk hasznosítani.
Papp Pál: Leányvár nagyon kicsi ahhoz, hogy önállóan lehessen gyógyszertárat üzemeltetni.
Az igaz, hogy a receptet az orvos itt írja fel, de sokan eljárnak dolgozni, üzleti szempontból
nem lehet arra számítani, hogy a falu eltart egy gyógyszertárat.
Kérelmező: Visegrádnak nézte meg a lakosságszámát, ami hasonlít Leányvár lélekszámához.
A gyógyszertár mellett egyéb gyógyszerészeti tevékenységgel is foglalkoznának, ami
hozzásegítené a vállalkozást a működőképességhez.
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Hanzelik Gábor: Amennyiben eladnánk az épületet, értékbecslést javasol. Bérletben hosszú
távon sem gondolkodnának? Az Önkormányzat hosszú távon szeretné biztosítani a bérlemény
hasznosítását, így a befektetés megtérülhetne.
Kérelmező: Bérleti konstrukció nem érdekli, ehhez a beruházáshoz is hitelt kellene
felvenniük.
Papp Pál: Patika nyitásra alkalmas épület csak az lehet, amit patikának építettek.
Hanzelik Gábor: Megköszöni a kérelmezőknek a részvételt, a döntésről értesíteni fogják
őket.
A kérelmezők elmennek.
Balogh András: Nem támogatja ezt a konstrukciót.
Papp Pál: Ezt régebben társadalmi munkába építették a leányváriak, hogy a mindenkori
körzeti orvosnak legyen szolgálati lakása, vagyis ezzel tudunk ide csábítani egy körzeti
orvost, ha az orvosunk nyugdíjba megy, ami már időben nem nagy távolság. Tegyük fel, hogy
Leányvár eladja a szolgálati lakást és az orvos nyugdíjba megy, akkor orvos nélkül marad a
falu. Mivel tudunk ide vonzani körzeti orvost? Patika nélkül is működik Leányvár. Nem
támogatja.
Szikora Gyula: Ha a kérelmezőknek változik az üzleti koncepciója el is adhatják a lakást.
Védőnői oldalról nézve a szolgálatnak nincs önálló fűtése.
Hanzelik Gábor: A szolgálati lakás és a védőnői szolgálat fűtése is egy kazánról működik,
szigeteletlen vezetékekkel átkötve. Függetlenül a szolgálati lakás sorsától a fűtéssel kezdeni
kell valamit. A gyógyszertár minden leányvári érint. A szolgálati lakás hasznosításának
kérdése kétséges. Az orvosi praxis 15 éve szabad árucikk. Amennyiben a vállalkozó orvos
nem tud megegyezni az utód kérdésében, az Önkormányzatnak nincs hatásköre az új orvossal
szerződni.
Papp Pál: A praxis eladás időkorláthoz kötött, különben visszaveszik tőle.
Hanzelik Gábor: Hargitai doktor azért praktizál még nyugdíj után, mert még tartja a praxisát
a menyének, akinek a Várdomb utcában lassan beköltözhető állapotban van a lakása. Ő nem
fog beköltözni a szolgálati lakásba. A konstrukciót, az árat lehet vitatni az ajánlatban, de a
hasznosításnak ez egy lehetséges útja. Nyár végétől erre a házra költeni kell, nem bérleti díj
bevétel származik belőle, hanem fizetni kell utána.
Pfulger Antal: A törvény 4.500 fő körül határozza meg egy rentábilis gyógyszertár kérdését.
Gyógyszertárral nem lehet életet menteni, de körzeti orvossal igen. Nem javasolja és
erőltetettnek tartja a patikát. Tudomása szerint a doktor úr menye gyermekorvos lesz, és
valószínűleg nem akar körzeti orvos státuszba menni, gyermekorvosi pályát akar folytatni. Az
orvos választás önkéntes, orvost kell szerezni és szolgálati lakást kell fenntartani.
7.000.0000.- Ft nem méltányos összeg. Hosszú távon az orvos kérdést kell megoldani és nem
a patikát. Leányváriak saját kezükkel építették, nem támogatja az eladást.
Balogh András: Hogyan tartozik össze az orvosi rendelő és a praxisjog? Az orvosi rendelő az
önkormányzat tulajdona, a praxis a jelenlegi orvos tulajdona.
Papp Pál: Értékbecslőt csak akkor fogadjunk, ha eladjuk. Egyetért az eddig elhangzottakkal
és nem támogatja az eladást.
Misikné Lóczki Irén: Nem adná el. Jönne egy orvos és tudnánk adni lakást. Mit teszünk az
épülettel?
Pfluger Antal: Télire vízteleníteni kell a lakást.
Papp Pál: Az elektromos hálózatot le kell zárni, a vízórát jól le kell fedni, nem visz nagy
pénzeket. Akár két évig ott állhat.
Pfulger Antal: A Hargitai doktorral kell beszélni, hogy folytatja-e az orvosi tevékenységet
kiköltözés után, ha nem akkor helyettessel meg kell oldani a rendelő működtetését. Nem lakik
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ott, keressük meg. Próbáljunk informálódni, hogy a doktor úr menye akar-e körzeti orvos
praxist folytatni, mert ehhez körzeti orvos vizsgát is kell tenni.
Balogh András: Javasolja, hogy a kérelemről szavazzunk. Ezt a feltételt nem támogatja. Nem
ért egyet azzal, hogy Leányvárnak az eladás mellett kellene döntenie. Az ajánlat üzleti
szempontból a nevetséges határ alatt van.
Hanzelik Gábor: Lehet olyan feltételrendszert szerződésbe foglalni, ami ezekre orvosság. Ha
valaki részletre vesz ingatlant, addig nem jut tulajdonba, amíg az utolsó részletet ki nem
fizette. Veszély, ha félúton megakad, soha nem kerül tulajdonába az ingatlan, az addig
befizetett pénze veszteség. Szerződésben ki lehet kötni, hogy csak egészségügyi célokra
hasznosíthassa az ingatlant. Aki vásárolni szeretne, elsőre nem azt az ajánlatot teszi meg, ami
a fejében van, manapság minden egy nagy piac. Az 5 éves részletfizetést nem támogatja, de
7.000.000,- Ft-nál sokkal magasabbat nem mondana egy értékbecslő. Értékesíteni társasházzá
alakítva lehetne csak. A szolgálati lakást sokáig nem fogja használni senki. Komoly aggályt
vet fel, hogy elutasítjuk az egyetlen biztos ajánlatot. Átmeneti megoldásként szóba került,
hogy a piliscsévi körzeti orvos praktizálhatna Leányváron, aki a piliscsévi szolgálati lakását
nem fogja otthagyni.
Baumstark Tiborné: Javasolja, hogy hatalmazza fel a Képviselő-testület a polgármester urat
arra, hogy keressük meg a Hargitai doktor urat és nyilatkozzon, mert erősen befolyásolja a
döntést az ő elképzelése. Nyilatkozzon arról, hogy mikor költözik ki, hogy akarja-e ezt a
praxisjogot továbbra fenntartani, hogy akarja-e a menyének, de ne szóban. A piliscsévi orvos
Leányváron történő foglalkoztatásához működési engedélyt kell kérnie az orvosnak,
minimális eszközszükséglete van, minimális a beruházás, ami ezzel jár.
Pfluger Antal: A Képviselő-testület tegyen lépéseket annak irányába, hogy jó orvost
szerezzen, mint ahogy Piliscsévnek is sikerült.
Papp Pál: Egyetért azzal, hogy az ajánlat nevetséges.
Balogh András: Annyira rossz állapotú ez a lakás? Fűtéssel albérletbe lehet adni és meg van
oldva a probléma.
Hanzelik Gábor: Volt egy ingatlanvásárlási kérelem, javaslat volt arra, hogy kérjünk
hivatalos nyilatkozatot a Hargitai doktor úrtól.
A Képviselő-testület 3 igen és 3 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzata Képviselő-testületének
49/2012. (V.29.) L.k.Ö.Kt. határozata
írásbeli nyilatkozat kéréséről
Leányvár község Képviselő-testülete írásbeli nyilatkozat kérését Dr. Hargitai Zoltántól a
praxis folytatását illetőleg a kérelem elbírálását megelőzőleg nem javasolja.
Felelős: Hanzelik Gábor, polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 4 nem és 2 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzata Képviselő-testületének
50/2012. (V.29.) L.k.Ö.Kt. határozata
a gyógyszertár nyitás kérelem elfogadásáról
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Leányvár község Képviselő-testülete az előterjesztésben ismeretetett gyógyszertár nyitási
kérelmet elutasítja.
Felelős: Hanzelik Gábor, polgármester
Határidő: azonnal
2.) Két ülés közötti eseményekről szóló beszámoló
Hanzelik Gábor: A SADE Magyarország Kft.-től a mai napon megérkezett a telekadó
bevétel, 3,5 millió forint. Így egy része a kieső bevételeknek pótlásra került.
Pfluger Antal: Doroghoz való csatlakozás el van vetve a szennyvíztisztító kapcsán?
Hanzelik Gábor: ÉDV Zrt. költségkalkulációt végzett arról, mibe kerülne Dorogra átkötni,
vagy ha Leányváron maradna a szennyvíztisztítás. Számításaik szerint a Dorogi tisztítóra való
átkötés még többe kerülne. Alapjaiban változtat a helyzeten az a jogszabályváltozás, miszerint
2012. január 1-től miniszteri rendelet határozza meg a szennyvízdíjakat. A fő motiváció az
átkötésre az volt, hogy a Dorogi tisztító állami támogatást tud igénybe venni, így alacsonyabb
az önköltségi ár és kisebb lehetett volna a csatorna díj. Ha miniszteri rendelet határozza meg a
díjat, ez értelmét veszti.
Papp Pál: A beszámoló utolsó pontjához fűzi hozzá: Mi tette szükségessé az egyeztetést
tulajdonosokkal?
Hanzelik Gábor: Ahhoz, hogy a rendezési tervnek megfelelően a focipályát és közparkot ki
tudjuk alakítani, először a két legnagyobb ingatlan tulajdonossal kellene cserélnünk, hogy
egymás mellett egybefüggő területet alkossanak az önkormányzati tulajdonú ingatlanok.
Ennek az eljárások költségei valószínűleg fel kellene vállalnunk.
Balogh András: Kéri, hogy a lakosok tájékoztatása érdekében minden fórumot használjunk
fel a vasútépítéssel kapcsolatos információk közléséhez.
Hanzelik Gábor: Vannak változások, nem 102, hanem 82 férőhelyes parkolót alakítanak ki.
Van benne egy nagy autóbusz forduló. Az első tavaly szeptemberben látott tervváltozathoz
képest teljesen átalakult a parkoló környéke. A jelenlegi hidat, ami átvezet a vízfolyáson,
odébb helyezik 20 méterrel, majdnem szembe a Vasút utcával. Betették a zebrába azt a
gyalogosszigetet, amit kértünk, viszont a zebra és a buszmegálló is más helyre kerül. A
kanyarodó sávokat nem tudják ott kialakítani ahol jelenleg a buszmegálló van Dorog
irányába. A meglévő buszmegálló helyére alakítják ki a lekanyarodó sávot és a buszmegálló
előrébb kerülne Dorog irányába. Így egy logikusabb közlekedési elv lesz kialakítva. A híd,
ami a vízfolyás fölé lesz kialakítva, annak mindkét oldalára terveznek egy gyalogos járdát.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzata Képviselő-testületének
51/2012. (V.29.) L.k.Ö.Kt. határozata
beszámoló elfogadásáról
Leányvár község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között eltelt időszakról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Hanzelik Gábor, polgármester
Határidő: azonnal
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzata Képviselő-testületének
52/2012. (V.29.) L.k.Ö.Kt. határozata
a vasútépítőkkel kötendő megállapodásról
Leányvár község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
vasútépítőkkel kötendő megállapodás aláírására, mely megállapodás e jegyzőkönyv 1.
melléklete.
Felelős: Hanzelik Gábor, polgármester
Határidő: 2012. június 15.
3.) Tájékoztató pályázati lehetőségekről
Hanzelik Gábor: Szóbeli tájékoztatást ad a napirendi pontról. Lehetőség van arra, hogy
Önkormányzatunk benyújtsa pályázatát a TÁMOP-6.1.2./11/1. „Egészségre nevelő és
szemléletformáló életmód programok - lokális színterek” című pályázatra. A Lena indult
volna ezen a pályázaton, de ők az ott megismert feltételekkel nem kívántak részt venni.
Meglehetősen magas finanszírozási igénnyel kaphattunk volna pénzt olyan programokra, amit
sokszor pénz nélkül amúgy is megszervezünk Leányváron. Azonban ugyanebben a TÁMOP
pályázati körben megjelent egy óvodafejlesztési pályázat is, aminek az anyagát ma kaptuk
meg és továbbítottuk mindenki képviselőnek e-mailen, Pali így még nem kapta meg. A
pályázat konstrukciója hasonló az egészség napos pályázathoz. 30%-a a pályázati összegnek
eszközfejlesztésre fordítható, 12% projekt- és pénzügyi vezetés és megfelelő képzettségű
pénzügyi vezetőt kell alkalmazni. A támogatási összeget képzésekre tudnánk fordítani. A
projektvezetésre alkalmas végzettségű személy jelenleg nincs Leányváron. Piliscsév, Kesztölc
részt venne ezen a pályázaton, az Óvodavezetővel egyeztetve javasolja a pályázat benyújtását,
mert így az óvodapedagógusok a kötelező képzést pályázati pénzből meg tudnák valósítani.
Nagy előnye, hogy helyben lenne a képzés és gyakorlatilag az Önkormányzatnak ez nem
kerülne semmibe. A pályázat június 1-től adható be, aminek javasolja a támogatását.
Pfluger Antal: Ha szétválik az oktatási társulás, akkor hogyan oszlik meg a pályázati összeg?
Baumstark Tiborné: A társulási megállapodás rögzíti, hogy a társulás megszűnésekor a
pályázati összegek minden település intézményét megilletik, így nem kerülhet arra sor, hogy a
leányvári önrészt más település kapja meg.
Balogh András: Ki intézi a számlákat és az elszámolásokat? 12-13 pontot egészítsük ki. Ha
ez nem kerül semmibe, úgy támogatja.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzata Képviselő-testületének
53/2012. (V.29.) L.k.Ö.Kt. határozata
TÁMOP-3.1.11./12/2. Óvodafejlesztési pályázat benyújtásáról
Leányvár község Önkormányzata
1.
Benyújtja pályázatát a TÁMOP-3.1.11./12/2. Óvodafejlesztés pályázati projektre.
2.
A pályázat megírásával, lebonyolításával és elszámolásával megbízza az ACE Project
Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t.
(székhelye: 5630 Békés, Lánc u. 2., adószáma: 13010542-2-04)
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3.
A szerződés megkötésével megbízza a Polgármestert. A szerződést a jegyzőkönyv
2 melléklete tartalmazza
Felelős: Hanzelik Gábor, polgármester
Határidő: azonnal, illetve szerződés kötésre 2012.07.31.
4.)

Egyebek
a.) Várdomb utcai közterületi átalakítása a 480/25-ös hrsz-ú ingatlan előtt

Hanzelik Gábor: Szóban kiegészíti az írásban megküldött előterjesztést, valamint bejelenti
elfogultságát az üggyel kapcsolatban és kéri döntéshozatalból történő kizárását.
A Képviselő-testület 5 igen és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzata Képviselő-testületének
54/2012. (V.29.) L.k.Ö.Kt. határozata
döntéshozatalból történő kizárásról
Leányvár község Képviselő testülete a 4/a napirend pontjában elfogadja Hanzelik Gábor
polgármester döntéshozatalból történő kizárását.
Felelős: Szikora Gyula, alpolgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzata Képviselő-testületének
55/2012. (V.29.) L.k.Ö.Kt. határozata
a Várdomb utcai közterület átalakításáról
Leányvár község Képviselő-testülete a leányvári 480/25 hrsz.ú ingatlan előtti közterületet a
Várdomb utca úttervében foglaltaknak megfelelően az ingatlan tulajdonosa Hanzelik Gábor
rendezze.
b.) Kéményseprő ipari szolgáltatás igénybevétele
Hanzelik Gábor: A Képviselő-testület az előterjesztést megvitatta.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzata Képviselő-testületének
56/2012. (V.29.) L.k.Ö.Kt. határozata
kéményseprő ipari közszolgáltatásról
1. Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért, hogy 2012. július 1-től.
2. Leányvár község területén a kéményseprők ipari közszolgáltatását a Magyar Kémény Kft
végezze.
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1.-2.
Felelős: Hanzelik Gábor, polgármester
Határidő: azonnal
c.) Szelektív hulladékgyűjtő sziget áthelyezése
Hanzelik Gábor: Szóbeli előterjesztésében ismerteti, hogy a vasútnál 4 m3 szemét van újra a
szelektív gyüjtősziget mellett.
A Képviselő-testület szóbeli előterjesztésére a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzata Képviselő-testületének
57/2012. (V.29.) L.k.Ö.Kt. határozata
szelektív hulladékgyűjtő sziget áthelyezéséről
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a szelektív hulladék gyűjtők
tűzoltőszertár mögötti közterületre történő áthelyezésével.
Felelős: Hanzelik Gábor, polgármester
Határidő: azonnal
d.) IKSZT finanszírozó hitelszerződés meghosszabbításáról
Hanzelik Gábor: Tekintettel arra, hogy a benyújtott pályázati elszámolásunk még mindig
nem került elbírálásra és a finanszírozó hitelszerződésünk két nap múlva lejár, szükséges a
hitelszerződés futamidejének meghosszabbítása. A futamidő 3 hónapos meghosszabbítására
tesz javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzata Képviselő-testületének
58/2012. (V.29.) L.k.Ö.Kt. határozata
az IKSZT finanszírozó hitel meghosszabbításáról
1. Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az IKSZT
meghosszabbításával.
2. Felhatalmazza a polgármestert a jegyzőkönyv 3. melléklete szerinti szerződés aláírásával.
1.-2.
Felelős: Hanzelik Gábor, polgármester
Határidő: azonnal, illetve a szerződés aláírása: 2012. május 31.
e.) Antenna áthelyezése
Hanzelik Gábor: A kérelmező a mai napon kérte a kérelem tárgyalását. Javasolja, hogy
kössünk hosszú távú bérleti szerződést, a terület értékesítése a hosszú távú fejlesztési célok
miatt nem érdeke most az önkormányzatnak. 261/1 hrsz.-ú 454 m2 alapterületű területről
lenne szó.
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Papp Pál: Mekkora antenna létesítését tervezik?
Hanzelik Gábor: 5 m magas, 1x1 méteres.
Pfulger Antal: Az ott lakókat meg kell kérdezni.
Hanzelik Gábor: Csak a bérletről kell dönteni.
Baumstark Tiborné: Nincs információja arra vonatkozóan, hogy antennára építési engedély
szükséges-e. Az ülést követően tájékozódni fog erről.
Hanzelik Gábor: Nem javasolja az ingyenes területhasználatot. Mind a kérelmezőre nézve
mind az önkormányzatra nézve rosszindulatú híresztelések táptalaja lenne egy ilyen döntés.
Ellenben a kérelmező évek óta szolgáltat az önkormányzat intézményeinek ingyenesen
internet szolgáltatást, ennek a kölcsönös szolgáltatásnak a szerződésbe foglalása mindkét fél
számára vállalható lenne.
Balogh András: Amit eddig ingyen adtak, írjuk le.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzata Képviselő-testületének
59/2012. (V.29.) L.k.Ö.Kt. határozata
telekommunikációs antenna létesítéséről
1. Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete a 261/1-es helyrajzi számú ingatlant
bérbe adja 10 évre telekomunikáció antenna létesítése céljából. A bérlet ellentétetelezésére a
bérleti idő alatt a kérelmező az eddig az önkormányzat számára nyújtott ingyenes
internetszolgáltatást fenntartani köteles.
2. Leányvár
megkötésére.

község

Önkormányzata

felhatalmazza

a

Polgármestert

megállapodás

1.-2. Felelős: Hanzelik Gábor, polgármester
1. Határidő: azonnal
2. Határidő: 2012.június 30.

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

Baumstark Tiborné
körjegyző
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