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JEGYZŐKÖNYV
Felvéve Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 14.
napján 18:00 órakor tartott képviselő-testületi ülésén.
Az ülés helye: Leányvár Község Önkormányzati Hivatalának Tanácsterme
Az ülésen megjelentek:
A képviselő-testület tagjai:
Hanzelik Gábor polgármester
Szikora Gyula alpolgármester
Balogh András képviselő
Csobán Zoltán képviselő
Misikné Lóczki Irén képviselő
Pfluger Antal képviselő
Meghívott vendég:
Baumstark Tiborné körjegyző
Fazekas Éva jegyzőkönyvvezető
Pócsföldi Gáborné Művelődési Ház vezető
Tóth Ágnes LENA elnök
Vancsik Istvánné Leányvári Leányok Mazsorett csoport vezető
Hanzelik Gábor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselőtestület létszáma 7 fő, jelen van 4 fő, a Képviselő-testület határozatképes. Szikora Gyula
alpolgármester és Pfluger Antal képviselő előre jelezte a Képviselő-testület felé késését.
Hanzelik Gábor polgármester javasolja a civil szervezetek és a Művelődési Ház
tevékenységéről szóló beszámolók előbbre vételét, majd szavazásra teszi fel a napirendet.
A Képviselő-testület 4 egybehangzó igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
84/2012. (IX.14.) L.k.Ö.Kt. határozata
a testületi ülés napirendjéről
Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokat az alábbiak
szerint fogadja el:
1. Két ülés közötti eseményekről szóló beszámoló
2. Civil szervezetek beszámolója
3. Beszámoló a Művelődési Ház tevékenységéről
4. Körjegyzőség I. féléves beszámolója
5. Oktatási társulás I. féléves beszámolója
6. 2012. évi I. féléves költségvetési előirányzat módosítás és I. féléves beszámoló
7. 2012. évi költségvetési előirányzat 2. számú módosítása
8. Állattartási rendelet felülvizsgálata
9. Szándéknyilatkozat elfogadása a Leányvári Általános Iskola fenntartásáról
10. Építési telkek ármegállapítása
11. Egyebek
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a.)
b.)
c.)
d.)

Kamerarendszer telepítésével kapcsolatos döntés
Falumegújítás UMVP pályázat
Szemétszállítási szerződés meghosszabbításával kapcsolatos döntés
P+R parkoló üzemeltetése
Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő azonnal

Napirendi pontok megtárgyalása
1. Két ülés közötti eseményekről szóló beszámoló
Hanzelik Gábor polgármester szóbeli kiegészítést tesz: Az MVH IKSZT első benyújtott
elszámolására a határozat megérkezett, délutánra a pénz is. A benyújtott 25.181.000,- Ft-os
támogatásból 22.475 Ft kifizetést nem hagytak jóvá. A hibahatár 0,001 alatt van. Az utolsó
kifizetésig visszatartanak kb. 700.000,- Ft-ot a megítélt támogatásból.
Szikora Gyula képviselő a képviselő-testületi ülésre megérkezik -18:06.
Hanzelik Gábor: A pályázat finanszírozására 190-195.000,- Ft kamatot fizetett az
Önkormányzat havi szinten. Raiffeisen ügyintézővel beszélt, megírták a hitel lezárásához
szükséges előterjesztéses iratot. A Forest Kft-től iparűzési adó visszafizetés ügyében azonban
elutasító levél érkezett az 5 millió Ft jövő évi kifizetése tekintetében, ezt majd kezelni kell a
költségvetésben. 2013. január 1. visszafizetési kötelezettség nélkül indulhat az Önkormányzat.
Csobán Zoltán: A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal megszűnése kapcsán szól hozzá. Az
üres önkormányzati lakóház területét kezdi visszahódítani a növényzet. Jön a tél, aggódik az
épület állapotáért. Balesetveszélyt ne okozzon.
Hanzelik Gábor: Jogosnak tartja, ha lekerül a védelem a balesetveszélyes állapot elhárítható
lesz. Elindítottuk a folyamatot a védelem áthelyezésére erről az épületről a tájházra. A KÖH
megszüntetése gyors döntés volt, a változás is. A kormánydöntés megszületett a
megszűnésről, az augusztusban meghozott gyors döntést ellenére tett ígéretet, miszerint a
védelem lekerülhet a Falumúzeum védelmének fejében, nem tud megvalósulni. A hírek
szerint több minisztériumhoz, illetve járásokhoz kerülnek majd az ügyek, járások 2013. január
1-től lesznek. Ez a legrosszabb, ami bekövetkezhetett.
Balogh András: Közpark terület tereprendezéssel kapcsolatban szól hozzá. A mostani
lehetőséget kihasználva nem lehetne a lejáróra köves alapot lerakatni ezzel a céggel, mintegy
előparkoló gyanánt? Erre finom murva is kerülhetne később.
Hanzelik Gábor: Megkeresték az ott lakó ingatlan tulajdonosok, a közpark felé vezetően
2003-ban a rendezési terv készítésekor egy rendes utca került kiszabályozásra, amellyel az
ingatlanok és a sportpálya is megközelíthető lesz. Az építésvezető felé jelezte, hogy
amennyiben köves anyagot tudnak kiszedni a vasút mellől, amivel a mostani lehajtót is
megcsinálták az az ott lakóknak is megfelelne. Megnézik a vonalszakaszt, hol van ilyen
anyagra lehetőség. Erre választ jövő héten fog kapni. Befejeződött a vízgyűjtő árok
kitakarítása.
Szikora Gyula: Kinek a feladata lesz az árok karbantartása?
Hanzelik Gábor: Ez eddig is önkormányzati feladat volt, lett volna. Nem szabad hagyni, hogy
még egyszer így elvaduljon a helyzet, hogy markológéppel kelljen kikotorni. Ezt most már
kézi erővel is kordában lehet tartani közmunkásokkal.
Szikora Gyula: Bécsi úti árok mikor lesz kitakarítva?
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Hanzelik Gábor: Mint ahogy azt már többször elmondta itt testületi-ülésen is és az újságban is
a Magyar közútkezelő kezeli, a panaszokat oda továbbítja.
Balogh András: A SADE ügy kapcsán van-e valami lényeges kiegészítés?
Hanzelik Gábor: A Hivatal helyiségében volt egy iratismertetés, ahol a SADE részéről
Reichard Gyula és a SADE-t képviselő ügyvéd asszony, az Önkormányzat részéről Kozma
György úr valamint én, és az igazságügyi szakértő vett részt, vizsgálva, hogy a szerződésben
rögzített műszaki tartalomhoz képest mi valósult meg és mi nem a beruházásból. Mindkét fél
elmondhatta az álláspontját. Volt helyszíni bejárás, ahol a követelésünkben komoly tételként
szereplő becsatlakozó út láthatóan nem valósult meg, nincs ott. Vannak bizonyos földmunka
tételek, amelyek 4 év távlatában nehezen igazolhatók. Az igazságügyi szakértő bizonyítási
eljárásába tételként beletartozik a homokos kavics elhagyása 300 m-es szakaszon. Keresik a
testületi határozatot, mert elmondásuk szerint a testület döntött erről. Sajátos helyzet hogy
nekünk azt kell bizonyítanunk, hogy nem volt ilyen döntést. Egyértelműen nem volt ilyen
döntés, egy laikusokból álló Képviselő-testület miért is döntene úgy, hogy egy út műszaki
tartalmában módosít. A beruházás időszakában keletkezett jegyzőkönyveket mind elküldtük a
bíróságnak igazolva, hogy nem született ilyen testületi határozat.
Csobán Zoltán: Nemcsak döntés nincsen, hanem előterjesztés sincsen. Miért gondolják, hogy
a kivitelező előnyére egy testület így határoz, előterjesztés nélkül?
Hanzelik Gábor: Továbbra is optimista a per kimenetelét illetően.
Csobán Zoltán: A kivitelező önként elállt a járdatételtől, ami szintén adalék ahhoz, hogy ez az
egész kérdés a kivitelező részéről hogyan volt kezelve.
Hanzelik Gábor: Érzékeli, hogy a SADE valószínűleg rossz ajánlatot tett ilyen szempontból.
Tudni kell, hogy a közbeszerzési eljáráson útkivitelezésre volt egy másik pályázó, ami
jelentősen kedvezőbb árra tett ajánlatot, és még így is a SADE tudta nyerni a pályázatot. Úgy
ítéli meg, hogy minden követelés jogos a SADE felé, novemberben lesz a következő
tárgyalási forduló, októberre a szakvélemény is elkészül.
Hanzelik Gábor polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A Képviselő-testület 5 egybehangzó igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
85/2012. (IX.14.) L.k.Ö.Kt. határozata
a két ülés közötti beszámolóról
Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti eseményekről
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő azonnal
2. Civil szervezetek beszámolója
Leányvári Leányok Mazsorett csoport
Vancsik Istvánné: Sok mindent megold egyedül, nincsen forrás, amit tud, megtesz.
Hanzelik Gábor: A forrás hiánya teljesen jogos, optimizmussal áll a jövő évhez, bízik benne,
hogy az idei év volt az utolsó ilyen.
Vancsik Istvánné: A LENA-hoz tud fordulni egyedül. Az a probléma, hogy a nyugdíját dobja
be, mert számlát csak utólag tudnak kiállítani, a gyerekek pedig csak nőnek.
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Hanzelik Gábor: A korrektség megköveteli, hogy a civil szervezetek támogatására úgy
tekintsen, hogy vagy mindenki kap, vagy senki sem. Nem szeretne kivételezni. Ha szűk
esztendő van, az mindenkinek szűk. Ha jövőre levegőhöz jut az önkormányzat és lesz mit
szétosztani és nem banki kamatokra fogja költeni a falu a pénzét, akkor mindenki fog kapni
valamekkora támogatást. 8 hónapig hitelből kellett fizetni a Művelődési Ház pályázatot, ami
1,6 millió Ft kiadást jelent. Ezt szívesen adta volna civil szervezetnek. Amint lehetősége lesz
az önkormányzatnak, minden civil szervezet egységes szempontok szerint lesz elbírálva és
fog kapni támogatást. Kitartást szeretne kérni. Nincsen beszámolási kötelezettsége a civil
szervezeteknek, pusztán érdeklődésből kérte a testület előtti beszámolót. Fontos megmutatnia
magukat a civil szervezeteknek, hogy mit tesznek a faluért.
A Képviselő-testület megköszöni a fáradságos munkát és a beszámolót, Hanzelik Gábor
polgármester szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 5 egybehangzó igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
86/2012. (IX.14.) L.k.Ö.Kt. határozata
a Leányvári Leányok Mazsorett csoport beszámolójáról
Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Leányvári Leányok Mazsorett
csoport beszámolóját elfogadja.
Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő azonnal
LENA Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete
Tóth Ágnes részéről nincs szóbeli kiegészítést, kérdés nem hangzik el.
Hanzelik Gábor: A falumegújítási UMVP pályázattal kapcsolatban három területre szeretne
pályázni, aminek a teljes elszámolásához civil szervezet bevonására van szükség. A
játszótérhez, a LENA adta magát. Örömteli, a falunak ez nagy segítség. Nagy segítség, hogy
nem nettó, hanem bruttó költségekre tudunk pályázni.
A Képviselő-testület megköszöni a fáradságos munkát és a beszámolót, Hanzelik Gábor
polgármester szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 5 egybehangzó igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
87/2012. (IX.14.) L.k.Ö.Kt. határozata
a Leányvári Nagycsaládosok Egyesületének beszámolójáról
Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Leányvári Nagycsaládosok
Egyesületének beszámolóját elfogadja.
Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő azonnal
Pfluger Antal képviselő a képviselő-testületi ülésre megérkezik -18:30.
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Leányvári Judo Sportegyesület
Pfluger Antal szóbeli kiegészítést tesz. Olimpia nagy sikerrel zárult. Olimpiai sportágak közül
evezés 32 pont, úszás 26 pont után, a judo 13 ponttal a 3. helyen végzett. Ez érezhető
látogatottságban, az edzéseken nagy tömeg van. Orbán Viktor fogadni fogja Dr. Tóth Lászlót
a Magyar Judo Szövetség elnökét egy hosszabb elbeszélgetésre a sportág jövőjéről, tervekről.
Szeptemberben indulunk junior Európa Bajnokságon Szabó Katával. A magyar válogatott a
Duna-kupán Bécsbe indul a magyar ifjúsági válogatottal. Dubaiban felnőtt világkupán indul
Szabó Franciska. A Szlovák Extraligában Gútán segítik a csapatot, szépen helytállnak. 40
fővel Oroszországba utaznak szeptember 29-én nemzetközi versenyre. Elkezdték az óvodás és
iskolás testnevelés órákat, amit le is igazolnak. Egyetlen hiányosság a kispályás labdarúgással
kapcsolatban merült fel.
Balogh András: Szeretnék, ha a közösség egyben maradna, ez alapja lehetne annak, hogy a
parkban kialakuló futballpályán legyen egy olyan társaság, aki jelen van.
Pfluger Antal: Azt az információt kapták, hogy a judo támogatását a látvány sportágak közé
fogják emelni.
Baumstark Tiborné: Tetszik neki, az újságban megindult a visszaemlékezések sora. Javasolja
a folytatását.
Pfluger Antal: A könyvtár részére megvásárolták a magyar sport évkönyvét, mert tetemes
mennyiség szól Leányvárról. Sok név és egyéb dolog van a judo részben Leányvárról, ami
könyvtárból kivehető. Kamerával szeretné felvenni az óvodások első-második óráját, és egy
év végi óra anyagát, meg lehetne nézni, hogy honnan hova jutottunk. Tavaly is nagyon szép
fejlődést lehetett látni.
Hanzelik Gábor: A kultúrotthonban van kamera.
A Képviselő-testület megköszöni a fáradságos munkát és a beszámolót, Hanzelik Gábor
polgármester szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen és 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
88/2012. (IX.14.) L.k.Ö.Kt. határozata
a Leányvári Judo Sportegyesület beszámolójáról
Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Leányvári Judo Sportegyesület
beszámolóját elfogadja.
Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő azonnal
Leányvár - Asztalitenisz
A beszámolóról kérdés nem lévén Hanzelik Gábor polgármester szavazásra teszi fel a
beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen és 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
89/2012. (IX.14.) L.k.Ö.Kt. határozata
a Leányvári asztalitenisz beszámolójáról
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Leányvár Község Önkormányzatának
beszámolóját elfogadja.

Képviselő-testülete

a

Leányvári

asztalitenisz

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő azonnal
Magyar Vöröskereszt leányvári szervezete
A beszámolóról kérdés nem lévén Hanzelik Gábor polgármester szavazásra teszi fel a
beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 6 egybehangzó igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
90/2012. (IX.14.) L.k.Ö.Kt. határozata
a Magyar Vöröskereszt leányvári szervezetének beszámolójáról
Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszt leányvári
szervezetének beszámolóját elfogadja.
Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő azonnal
Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület
Gáspár Tibor: Interneten keresztül láthatóak a fellépéseik. A beszámolóban a konkrétumokra
koncentrált. Fontos kiemelni a pályázaton megnyert hangszereket. Kérdésekre szívesen
válaszol.
Hanzelik Gábor: Az 1% felajánlás országos szinten kevesebb volt idei évben, az egyesületet
ez hogyan érintette?
Gáspár Tibor: Többet kaptak.
Pfluger Antal: Egy könyvelői irodának adta meg az egyesület adatait.
Gáspár Tibor: Szeretettel vár mindenkit Falunapon.
Hanzelik Gábor: Köszöni a szervezést, a falu egészének ez nagy segítség.
A Képviselő-testület megköszöni a fáradságos munkát és a beszámolót, Hanzelik Gábor
polgármester szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 6 egybehangzó igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
91/2012. (IX.14.) L.k.Ö.Kt. határozata
a Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület beszámolójáról
Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Leányvári Német Nemzetiségi
Kulturális Közhasznú Egyesület beszámolóját elfogadja.
Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő azonnal
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3. Beszámoló a Művelődési Ház tevékenységéről
Pócsföldi Gáborné szóbeli kiegészítést nem tesz, várja a kérdéseket.
Hanzelik Gábor: Az IKSZT pályázat valóban hoz változást a Művelődési Ház mindennapi
életébe. A falugazdász is lent tevékenykedik, bizonyos programokat útnak indítottunk a
leadott programtervnek megfelelően, a filmklub elindítása még hátra van, remélhetőleg az is
életképes lesz. Családsegítő Szolgálat vezetője jelezte, hogy nem akadálymentes a
megközelíthetőségük jelenleg. Felmerült annak a lehetősége, hogy egy héten egy napon a
továbbiakban lent fogadnák az ügyfeleket. A hivataltól elszeparált működést talán oldottabbá
teszi az ügyfélfogadást. A felújítás után méltóbb környezetben tudunk fogadni vendégeket,
amire a szeptember 27-ei dél-tiroli óvodapedagógus program záró rendezvénye megfelelő
próba lesz. Az előadás megtartásához eszközök is lesznek.
Baumstark Tiborné: A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költözését jó gondolatnak
tartja, de dönteni kell majd arról, hogy melyik helyiségben legyenek. Az önkormányzatnak
kell biztosítania telefont, nyomtatót, stb. A szerdai nap maradna, 9-15:00 óráig fogadnak
ügyfeleket folyamatosan.
Pócsföldi Gáborné: Jövő héten fogja látni, hogy a szerdai nap hogyan alakul. Indulni fog a
zeneiskola, egyeztetni fog velük, hogy hova lehet őket tenni.
Csobán Zoltán: Ha az emeleten lesz a Családsegítő Szolgáltat, és olyan ügyfél jön,
lemehetnének a földszinti klubhelyiségbe arra az időre.
Pócsföldi Gáborné: Ezzel nincs is gond, hanem az időbeosztás okozhat problémát 13:00 óra
után. Ha 9-12:00-ig lennének ott, az teljesen jó lenne.
Baumstark Tiborné: A intézmény nagyon szép, Évi munkája benne van, anyagi segítség
nélkül is csinosítja, szépíti az intézményt, köszönet érte.
Hanzelik Gábor: A civil szervezetekhez hasonlókat tud mondani, bízik a jövő évi pozitív
költségvetésben, amivel az önkormányzat eszközt és pénztámogatást tud nyújtani a
programok szervezésére.
Pócsföldi Gáborné: A mikulásműsort mégis sikerült összehozni Szikoráné Burányi Rita
segítségével: zumbások és tornászok egy kis pénzt összegyűjtöttek és az iskola
hozzájárulásának köszönhetően egy székely mesemondó hölgy, báb és láb művész fog
előadást tartani az egész óvodának és az alsó tagozatnak, december 6-án csütörtökön, délelőtt
10 órakor.
A Képviselő-testület megköszöni Évának a munkáját, Hanzelik Gábor polgármester
szavazásra teszi fel a napirendet.
A Képviselő-testület 6 egybehangzó igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
92/2012. (IX.14.) L.k.Ö.Kt. határozata
a Művelődési Ház tevékenységéről szóló beszámolóról
Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési Ház tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő azonnal
4. Körjegyzőség I. féléves beszámolója
Hanzelik Gábor: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a beszámolót, elfogadásra javasolta.
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Baumstark Tiborné: Ez a féléves beszámoló kifejezetten a Körjegyzőség költségvetésére
vonatkozik, javasolja, hogy ez kerüljön bele a határozatba.
Hanzelik Gábor polgármester egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a
napirendet.
A Képviselő-testület 6 egybehangzó igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
93/2012. (IX.14.) L.k.Ö.Kt. határozata
Piliscsév-Leányvár Körjegyzőség
2012. évi I. féléves költségvetési beszámolójáról
Leányvár
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Piliscsév-Leányvár
Körjegyzőségének 2012. évi I. féléves költségvetési beszámolóját elfogadja.
Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő azonnal
5. Oktatási társulás I. féléves beszámolója
Hanzelik Gábor: A Társulás létrejöttekor volt egy megállapodás a három település között,
hogy a beszámolóra minden Képviselő-testület áldását adja, függetlenül attól, hogy nem
hatásköre. Társulás már tárgyalta és elfogadta a beszámolót. A társulás a törvény erejénél
fogva 2012. december 31-ével megszűnik. A pénzügyi iroda kapcsán felvetődő problémákat a
pénzügyi iroda nem tudja tökéletesen ellátni, az idő rövidsége indokolatlanná teszi az
átszervezést.
Nincs benne a beszámolóban, de fontos, hogy társulási megállapodás szerint minden év
júliusában vetésforgóban más polgármester látja el az elnöki posztot, idén Leányvár lenne
soron. Tekintettel a megszüntetésre, lemondott a posztról, és maradt Piliscsév polgármester
asszonya az elnök.
Pfluger Antal képviselő ismerteti a Pénzügyi Bizottságon elhangzottakat a Társulás
pénzügyeinek várható alakulása kapcsán.
Hanzelik Gábor polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A Képviselő-testület 6 egybehangzó igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
94/2012. (IX.14.) L.k.Ö.Kt. határozata
Pilisi Általános Iskolák és Óvodák Közösségének
2012. évi I. féléves költségvetési beszámolójáról
Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pilisi Általános Iskolák és Óvodák
Közösségének 2012. évi I. féléves költségvetési beszámolóját elfogadja.
Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő azonnal
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6. 2012. évi I. féléves költségvetési előirányzat módosítás és I. féléves beszámoló
Hanzelik Gábor: A Pénzügyi Bizottság a módosítást és az I. féléves beszámolót elfogadta, a
Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja.
Balogh András: Megköszönni, hogy amikor a Képviselő-testületnek kérdése volt a
költségvetéssel kapcsolatban, pontos és tiszta választ kaptak. Láthatóan jó kezekben van most
az önkormányzat pénzügye.
Hanzelik Gábor: Köszöni a pénzügyes kollegák nevében is, ezzel ők dolgoznak nagyon sokat.
Szakmailag jól kezelik a költségvetést.
Baumstark Tiborné: Megnyugtató, hogy azok a hiányosságok, amiket a könyvvizsgálói
jelentésben leírtaknak megfelelően meg kellett tenni, megtettük. Azok az előirányzatok,
költségvetési tételek, amelyeket az önkormányzat éveken keresztül cipelt magával, a helyére
kerültek. Visszamenőleges segítség nincs, nehéz olyan tételeket kibogozni, amit nem a
piliscsévi pénzügyesek, vagy Vörösné Klára könyvelt le. Remélhetően az ide évre vonatkozó
könyvvizsgálói jelentés már nem fog tartalmazni szakmai hiányosságokat, hibákat.
Balogh András: A könyvvizsgálói jelentésben 2012. december 31. volt a határidő.
Hanzelik Gábor polgármester szavazásra teszi fel a rendeletet.
A Képviselő-testület 6 egybehangzó igen szavazat mellett az alábbi rendeletet alkotja:
Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2012. (IX.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
4/2012. (II.28.) rendelet módosításáról
A rendeletet a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza.
Hanzelik Gábor polgármester szavazásra teszi fel az I. féléves pénzügyi beszámolót.
A Képviselő-testület 6 egybehangzó igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
95/2012. (IX.14.) L.k.Ö.Kt. határozata
az Önkormányzat
2012. évi I. féléves pénzügyi beszámolójáról
Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi I.
féléves pénzügyi beszámolóját elfogadja
Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő azonnal
7. 2012. évi költségvetési előirányzat 2. számú módosítása
Hanzelik Gábor polgármester ismerteti a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakat a
napirend kapcsán.
Balogh András: Utólagos finanszírozású beruházásokkal kapcsolatban az államnak nincsen
olyan önkormányzati alapja, amit ilyenkor segítségül lehetne kérni? Létezik olyan pénzügyi
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alap, ami ilyen helyzetekre van kitalálva? Azért mert egy hivatal lassan járt el, a bankkal
tettünk jót.
Hanzelik Gábor: Ha benne vagyunk egy pályázatban, az önerő finanszírozásra állami pénzből
esetenként lehetetlen pénzt keríteni. Az IKSZT is EU-s pénz volt. Itt nem volt előleg, mindent
a banki hitelből kellett finanszírozni. Későbbiek folyamán talán jobb pályázatokkal fogunk
találkozni.
Csobán Zoltán: Az önkormányzaton kívülálló ok miatt - hivatali lassúság – az
önkormányzatnak plusz költsége merült fel, kamatkiadás kapcsán. De sok esély arra nincsen,
hogy ez megtérüljön, mert ők voltak pozícióban. Örüljünk a megvalósításnak.
Hanzelik Gábor: Egyetért, Leányvárt egy hivatal nem szabályos eljárása miatt érte kár az
önkormányzatot. De nem akarna ujjat húzni egy ilyen szervezettel.
Baumstark Tiborné: Hiánypótlástól számítva 60 nap a határidő. Elhúzták az időt, de
törvényesen.
Hanzelik Gábor polgármester szavazásra teszi fel a rendeletet.
A Képviselő-testület 6 egybehangzó igen szavazat mellett az alábbi rendeletet alkotja hozta:
Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2012. (IX.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
4/2012. (II.28.) rendelet módosításáról
A rendeletet a jegyzőkönyv 2. melléklete tartalmazza.
8. Állattartási rendelet felülvizsgálata
Baumstark Tiborné: A KEM KH Törvényességi Főosztály vezető levelében korrektül
megfogalmazta, hogy az új alkotmány miatt minden önkormányzat 2012. október 31-ig
szüntesse meg az állattartási rendeletében található korlátozásokat. A jegyző eljárhat a
továbbiakban is, csak más eljárási rendben, birtokvitaként kell kezelni. Szigorítottak, mert
3000 Ft eljárási költséget kell befizetni, konkrétan le kell írnia a panaszt, erről kellenek tanuk,
akik
nyilatkoznak.
Bizonyíték
kell.
A
szakhatóságok(állategészségügyi,
közegészségügyi)segítségét is igénybe kell venni szakkérdésben.. Nem olyan egyszerű ez a
problémakör.
Csobán Zoltán: A szomszédtól való távolság szabályozva van?
Baumstark Tiborné: Ezt az OTÉK szabályozza.
Hanzelik Gábor: Nehezebb lesz kézben tartani, nem lehet szigorúbban kezelni a problémákat.
Balogh András: Bízzunk a polgárok józan ítélőképességében.
Baumstark Tiborné: Lakossági bejelentés tekintetében pozitív élménye van Leányváron.
Ügyfelektől elhangzott, hogy azért jöttek bejelenteni hozzá, mert látják, hogy történik
intézkedés, ha bejelentést tesznek. Az állategészségügyi törvény pl. korrekten leírja, hogy
melyik állatnak mi a négyzetméter szükséglete, amit a kerületi főállatorvos ellenőriz.
Pfluger Antal: Nagyon elengedték erről az oldalról.
Baumstark Tiborné: Nem elengedték, csak kivették az önkormányzatok kezéből a hatáskört a
szabályozásra.
Hanzelik Gábor polgármester szavazásra teszi fel a rendeletet.
A Képviselő-testület 6 egybehangzó igen szavazat mellett az alábbi rendeletet alkotja:
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Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2012. (IX.15.) önkormányzati rendelete
az állattartásról szóló
7/2007. (VI. 27.) rendelet módosításáról
A rendeletet a jegyzőkönyv 3. melléklete tartalmazza.
9. Szándéknyilatkozat elfogadása a Leányvári Általános Iskola fenntartásáról
Hanzelik Gábor: 2012. szeptember 31–ig kell az önkormányzatnak szándéknyilatkozatot
hozni arról, hogy kívánja-e átvenni az általános iskola fenntartását az államtól. Az iskoláknak
3000 lakos alatti települések nem csak az oktató-nevelő jogkör, a bérezés és munkaügy kerül
át az államhoz, hanem a fenntartás is az államhoz kerül. A település átvállalhatja a fenntartás
finanszírozását, de arra az államtól semmilyen finanszírozást nem kap. Leányváron a
fenntartásra az önkormányzat jelenleg nagyjából 8 millió Ft-t költ. Ha a szándéknyilatkozat
arról szól, hogy ezeket a költségeket szeretnénk továbbra is viselni, akkor ezt Leányvárnak
kell előteremtenie.
Balogh András: A fenntartás átvállalása nem 3000 fő feletti települések esetében kérdés?
Hanzelik Gábor: A 3000 lakos feletti településekhez az állam automatikusan hozzárendeli a
fenntartást az önkormányzatokhoz, nekik arról kell nyilatkoznia, hogy nem képes vállalni.
Fordított irányú a nyilatkozat. 2012. október 31-ig végleges döntést kell hozni erről.
Következő pénzügyi évben lehet változtatni.
Csobán Zoltán: Ma nem lehet látni, hogy ezt az összeget miből tudjuk kigazdálkodni. Azt
kellene végiggondolni, hogy mik az okok. Nekünk több épületből álló, különböző fenntartási
költség igényű épületeink vannak, amelyeket nem lenne könnyű gazdaságilag finanszírozni. A
másik oldalon nem tudhatjuk, hogy ez milyen veszélyeket hordoz magában. Hogyan fog
működni egy állami iskola. Nem generálhat-e összevonást. A leányvári oktatás dologi
vonatkozása nem túl szerencsés. Nincsen tornaterem, nincsen koncentráltan hatékony oktatást
lehetővé tevő épület. Ez hozhat magával fejlesztést, de benne lehet ellenkező előjelű
eredmény is.
Hanzelik Gábor: A pedagógus bérek finanszírozását a tankerületek fogják biztosítani. Ezt a 8
millió forintot így kell nézni. A kérdés az, hogy egy falu képes-e erre ekkora összeget
fordítani. A társított pénzügyi feltételek mellett nincsen olyan kistelepülés, aki ezt vállalni
tudná.
Baumstark Tiborné: Erre egy kormányrendelet fog megjelenni, hogy mi a tartalma ennek a
megállapodásnak. Most csak a szándékról lehet döntést hozni.
Hanzelik Gábor: A határozati mintát arról, hogy milyen döntést kell hoznia a Képviselőtestületnek, a döntés meghozataláig megküldik. Ez lehet határidő előtt 1 nappal is. Kéri a
Képviselő-testültet, hogy hozzon döntést a határozat tartalmával kapcsolatban, amit meg fog
küldeni, amint megkapja azt.
Pfluger Antal: Nem tartja szerencsésnek, hogy a naptári év végét veszik, Szerencsésebb lett
volna iskolai évet meghatározni.
Hanzelik Gábor: Az iskolai év vételével az átszervezésre több idő jutott volna, de költségvetés
szempontjából a januárral kezdődik az új pénzügyi év.
Hanzelik Gábor polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A Képviselő-testület 6 egybehangzó igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
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Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
96/2012. (IX.14.) L.k.Ö.Kt. határozata
szándéknyilatkozat a Leányvári Általános Iskola fenntartásáról
Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy
a Leányvári Általános Iskola működtetésének átvállalását az államtól nem áll módjában
biztosítani.
Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő 2012. október 31.
10. Építési telkek ármegállapítása
Hanzelik Gábor: Az ingatlanvásárlás a korábbi években, az utcaszakasz közművesítése pedig
ez év elejével bezárólag megtörtént. Tavalyi évben elkészült a gáz-víz hálózat, idén az
elektromos hálózat. Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, a döntés fontos abból a
szempontból, hogy a telkeket értékesíteni lehessen, mivel telkek értékéről szóló testületi
határozat hiányában nem lehet őket megvásárolni. Javasolja ajánlati ár hozzárendelését az
ingatlanokhoz, hogy ezek meghirdethetőek legyenek. Figyelembe vette a telek
beépíthetőségét, nem négyzetméter alapján, hanem adottságoktól függő egyedi ármegállapítás
van érvényben. Kéri az egyéb javaslatokat.
Módosító javaslat nem lévén Hanzelik Gábor polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A Képviselő-testület 6 egybehangzó igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
97/2012. (IX.14.) L.k.Ö.Kt. határozata
építési telkek ármegállapításáról
1) Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Leányvári Önkormányzat
kizárólagos tulajdonában lévő következő ingatlanainak bruttó ajánlati árát a következők szerint
határozza meg:
104/1 helyrajzi számú beépítetlen terület: 4.800.000 Ft
104/2 helyrajzi számú beépítetlen terület: 4.800.000 Ft
104/3 helyrajzi számú beépítetlen terület: 5.000.000 Ft
104/4 helyrajzi számú beépítetlen terület: 5.300.000 Ft
104/5 helyrajzi számú beépítetlen terület: 5.200.000 Ft
104/6 helyrajzi számú beépítetlen terület: 5.100.000 Ft
104/7 helyrajzi számú beépítetlen terület: 5.700.000 Ft
104/8 helyrajzi számú beépítetlen terület: 5.900.000 Ft

2) Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Hanzelik Gábor
polgármestert az 1-es pontban felsorolt telkek estén beérkező vételi ajánlat esetén az 1.)
pont szerinti telekárral az adásvételi szerződések megkötésére.
Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő azonnal
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11. Egyebek
a.) Kamerarendszer telepítésével kapcsolatos döntés
Hanzelik Gábor: A templom melletti szelektív szigetnél az illegális hulladék nagyon gyorsan
halmozódik fel. A Saubermacher a kommunális hulladékot nem szállítja el, az önkormányzat
ezt egy-egy alkalommal elszállítja saját költségre, de erre nem lehet berendezkedni. A
kamerarendszer kiépítésére kért árajánlatot, a tűzoltószertár homlokzatára kihelyezett rendszer
jó teszt lehetne. Volt már szándék arra, hogy a kényes területekre biztonsági rendszert
biztosítsunk, a tűzoltószertár, a temető a játszótér és vasútállomás környékére.
Balogh András: Van a Saubermacher Kft-nek nyitottsága arra, hogy a házak elől egy körben
vigye el a szelektív hulladékot? Nem szerdai, hanem más napon.
Hanzelik Gábor: E héten került volna elfogadásra az új hulladékgazdálkodási törvény, amit a
Parlament levett a napirendről. A Saubermacher is kivár, jelezte, hogy más rendszert
szeretnének kialakítani, hogy hetente vinnék el ház elől. Az új törvény előtt nem fog
kitisztulni ez a kép, a szándék megvan, hogy áttérjenek erre a rendszerre.
Balogh András: A kamerarendszer kiépítését támogatja, milyen jogi szabályozás van arra
nézve, hogy mi egy felvételt elemezzünk?
Baumstark Tiborné: Rendőrségnek kell bejelenteni, nem kell engedélyt kérni, de nekik
tudomásul kell venniük.
Hanzelik Gábor: Magánvállalkozások most is működtetnek ilyen rendszert, a rendőrségnek
erről bejelentést kell tenni. Az adatvédelmi előírásokat be kell tartani.
Balogh András: Rendbontók ellen fel tudnánk használni ezeket a felvételeket?
Baumstark Tiborné: Ez lenne a cél. A szabálysértés már nem tartozik jegyzői hatáskörbe,
hanem járási hivatal hatásköre. Ha van fotó, bizonyíték meg lehet tenni a feljelentést.
Szikora Gyula: Gyakorlatban neki sok gondja volt a kamerával. 7 napig őrizhette a
felvételeket, meg van szabva, hogy ki nézheti meg.
Pfluger Antal: Telepített egy 8-as kamerarendszert, nagyon jól működik folyamatosan.
Minimális költsége van. Három hetet vesz fel, majd automatikusan törli magát. A
visszanézéshez meg lehet adni dátumot, órát és onnan lehet pörgetni gyorsítottan. Ha valaki
látja a kamerát, nem fogja letenni a szemetét, nagy a visszatartó ereje.
Hanzelik Gábor: Nem az a szándék, hogy büntessünk, hanem hogy szűnjön meg ez az állapot.
Pfluger Antal: Az árak nagyon különbözőek, 4 kamerás monitoros jó minőségű rendszer
67.000,- Ft.
Csobán Zoltán: A kamera megoldhatja a problémát az adott területen, de ez megoldja a
szemét kérdést? Ha nagyobb távolságra kell telepíteni a kamerákat, az hogyan oldható meg?
Hanzelik Gábor: UTP kábellel 200 méterig elvihető a jel a kamerától. Ha meglesz a
kamerarendszer párja a vasútnál, a temetőnél, akkor elfogynak azok a helyek, ahova le lehet
tenni a szemetet.
Balogh András: Az anyagi vonzatát ennek hogyan tudjuk biztosítani?
Hanzelik Gábor: A temetői konténeren megspórolt összegeket szívesen fordítaná erre. A
lerakott szemét elszállításának a költsége is jelentkezik valahol.
Balogh András: Javasolja, hogy legyen két kamera ebben az árajánlatban.
Hanzelik Gábor: A rendszer garanciális, lehet kérni másik ajánlatot is, de akkor a garanciális
problémákat magunknak kell kezelnünk. Ez is egy lehetőség.
Balogh András: Az egy kamerát kevésnek tartja, kérjük a módosítást.
Szikora Gyula: Javasolja a „kamerával őrzött terület” felirat kihelyezését. Egyetért a
módosítás javaslattal.
Hanzelik Gábor polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
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A Képviselő-testület 6 egybehangzó igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
98/2012. (IX.14.) L.k.Ö.Kt. határozata
kamerarendszer kiépítéséről
Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Abikon Kft. által megküldött
árajánlatot kamerarendszer kiépítéséről és eszközbeszerzésről további egy kamera biztosítása
esetén elfogadja.
Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő azonnal
b.) Falumegújítás UMVP pályázat
Hanzelik Gábor: Falumegújítási UMVP pályázat szerződéstervezete megérkezett, amit a
képviselő testület tagjai utólag megkaptak. A korábban megkötött szerződés mintájára
készült. Elkészítik a pályázati dokumentációt, sikerdíjas pályázatok mozognak a piacon. A
projektmendzselés, a játszótéri eszközös tanúsítása olyan speciális feladatok, amire az
Önkormányzat nincsen felkészülve. Két változás: ha az önkormányzat mégis mással köt
szerződést, akkor pályázatonként díjat követel a cég, 30%. Az ügyvezetővel beszélt, hogy ez
nagyon magas, sikerdíjas pályázatoknál is 8% szokott lenni. Elmondásuk szerint ez elrettentő
hatású, de módosították ezt 10%-ra. Ezzel a módosítással kell a szerződés tervezetről beszélni.
Balogh András: Mivel ezek is előfinanszírozású pályázatok, azt tudják garantálni, hogy ne
olyan kezdőösszeg legyen, amit mi nem tudunk biztosítani.
Hanzelik Gábor: Ők is abban érdekeltek, hogy jól ütemezettel végezzék el a feladatokat. A
megvalósításnál a tempót az Önkormányzat diktálja. Az Önkormányzat ha nem rendel meg,
addig ők nem számlázhatnak.
Balogh András: A projektmenedzsert ők adják az ügyhöz. A jelen döntés leginkább az
anyagiak tekintetében meghatározó.
Hanzelik Gábor: Az önkormányzatnak nem kell belerakni pénzt. A szerződésbe bele van
foglalva, hogy a pályázati projektben elnyert támogatáson felül finanszírozási forrást az
Önkormányzat nem biztosít, ami ezt a kérdést jól lehatárolja. Két szerződést fog kötni az
Önkormányzat, két civil szervezet közreműködésével.
Hanzelik Gábor polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A Képviselő-testület 6 egybehangzó igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
99/2012. (IX.14.) L.k.Ö.Kt. határozata
ÚMVP Falumegújítás- és fejlesztés pályázattal kapcsolatos
megbízási szerződés megkötéséről

1) Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ACE Project Tanácsadó és
Szolgáltató Kft.( 5630 Békés, Lánc u. 2.) ÚMVP Falumegújítás- és fejlesztés pályázattal
kapcsolatos megbízási szerződésbe foglaltakat elfogadja.
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2) Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződés aláírásával
megbízza a polgármestert.
Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: 2012. szeptember 30.
c.) Szemétszállítási szerződés meghosszabbításával kapcsolatos döntés
Hanzelik Gábor: 2012. szeptember 30-ával lejár a szemétszállítási szerződése Leányvárnak. A
hulladékgazdálkodási törvény napirendjét visszavonták. A szolgáltatást biztosítani kell,
javasolja, hogy a Saubermacher Kft-vel hosszabbítsunk a jelenlegi feltételekkel, amíg meg
nem nyílik az út arra, hogy szabályos közbeszerzési eljárás keretén belül pályázhassunk.
Jelenleg tervezet sincs a Parlament előtt.
Hanzelik Gábor polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A Képviselő-testület 6 egybehangzó igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
100/2012. (IX.14.) L.k.Ö.Kt. határozata
közszolgálati szerződés meghosszabbításáról
1) Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Saubermacher Magyarország
Kft.-vel, (1186 Budapest, Zádor u. 5.) közszolgálati szerződési megállapodását átmeneti időre
meghosszabbítja.
2) Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete közszolgáltatási szerződés
aláírásával megbízza a polgármestert.
Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő 2012. szeptember 30.
d.) P+R parkoló üzemeltetése
Hanzelik Gábor: Ma reggel volt egyeztetés a NIF-nél üzemeltetés kapcsán. A NIF nem tud
továbblépni, amíg nem kapnak olyan nyilatkozatot, amiben valaki nem vállalja az
üzemeltetést. Kérte, hogy válasszuk külön a vagyonkezelői jogokat – a pályázatnak 5 éves
fenntartási kötelezettsége van EU felé, ami javítást, hiánypótlást is jelent. Ezt semmi esetre se
vállaljuk fel. Az üzemeltetését azonban bizonyos feltételekkel megoldja a parkolónak. A
térvilágítás költségét szeretné, ha a MÁV átutalná, vagy a MÁV-hoz csatlakoztatná. 21
kandeláberről van szó, ami egy utcányi kandeláber. 83 férőhelyes parkolónak a hó
eltakarítására adjon valamilyen módon pénzfinanszírozást. Ezen a két témán kívül: nyári
fűkaszálás, kukák ürítése tételek. Ahogy a buszmegállók kukáit is üríti a közmunkás, úgy
ennek is bele kell férnie ahhoz hogy normális állapotok között tudjon parkolni. Kéri a testület
jóváhagyását.
Szikora Gyula: December 31-től megnyitják a forgalmat Piliscsabától?
Hanzelik Gábor: Utasforgalom 2013 márciusától lesz.
Csobán Zoltán: A parkoló a Leányváriaknak is készül, ezért ami erőnkhöz mérten
hozzátehető, azt tegyük hozzá.
Hanzelik Gábor polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
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A Képviselő-testület 6 egybehangzó igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
101/2012. (IX.14.) L.k.Ö.Kt. határozata
MÁV P+R parkoló üzemeltetéséről
(1) Leányvár Község Önkormányzata a MÁV területén kialakítandó P+R parkoló kezelési,
üzemeltetési feladatait teljes körűen ellátja.
(2) Piliscsév Község Önkormányzata az üzemeltetési feladatok közül a térvilágítás és a
parkoló síkosság mentesítése tekintetében a feladatok ellátását a MÁV Zrt.-vel külön
finanszírozási megállapodás keretében rögzített feltételeknek megfelelően vállalja.
(3) A feladat ellátása kezelői jogokat nem érint, azok az ingatlan tulajdonosát terhelik.
Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő 2012. szeptember 30.
Egyéb hozzászólás, észrevétel:
Szikora Gyula: Bécsi úti árkok védelmében szól. 10 éve volt takarítva, nem lehetne-e
félévente levelet küldeni ezzel kapcsolatban?
Másik a buszmegállók karbantartása. Nem lehetne örökbe adni? Központi helyen van.
Testvértelepülési kapcsolatunk hogyan áll?
Hanzelik Gábor: A meghívóra nem reagáltak. A legjobb szándék vezérelt mindenkit, amikor
testvér települést kerestek. Akkor az adottságok nagyon hasonlónak tűntek, utólag inkább
különbözőségre derült fény. Csúz elöregedő település nyugdíjasklubbal, a fiatalok
munkalehetőségek irányába hagyják el a települést. A 3 szintes iskolájuknak 2 szintje teljesen
le van zárva. A programok nem találják meg a párjukat a két település között.
Gáspár Tibor: szervezetlenséget tapasztalt, amikor ott járt a tánccsoport és a zenekar.
Hanzelik Gábor: Tettünk egy próbát.
Csobán Zoltán: Néhány hónappal ezelőtt két fiatal kicsavart egy közlekedési jelzőtáblát.
Hanzelik Gábor: Amikor utoljára kicsavarták a táblákat felmerült, hogy nem azokat kéne
visszatenni, ígyis-úgyis vannak, akik átmennek ezen az útszakaszon. Kapott olyan jelzéseket,
hogy a tiltást oldjuk fel. Az ottani forgalmi rendet felül kell vizsgálni, napirendre kell tenni a
döntést. Októberben lesz legközelebb testületi ülés. A fejlesztések kapcsán forgalom szakértő
jön Leányvárra, ő megnézheti azt a szakaszt.
Csobán Zoltán: Az akkori szabályozásnak volt valamilyen oka, hagyjuk ezt napirenden.
Balogh András: Ezen a területen nem volt olyan jellegű baleset, ami abból adódott volna,
hogy az emberek normál körülmények között vezettek volna. Német példa, hogy leszerelték
az összes táblát, így a balesetek száma nagyságrendekkel csökkent, mert az emberek
egymásra figyeltek és nem a táblákra.
Gáspár Tibor: A vasút utca mintájára lehetne elsőbbségadás táblát kitenni.
Szikora Gyula: Forgalombiztonsági tükröt lehetne feltenni.
Hanzelik Gábor: A Várdomb utca elején a telefonközpontnál a tükör 80.000,- Ft-ban került,
amit kicsúzliztak. Nappal a tükör használhatatlan tapasztalata szerint.
Balogh András: A Kálvária utca Erzsébet utca felőli oldala házszámilag hogyan áll?
Hanzelik Gábor: Megnézzük mi az, ami be lett jegyezve.
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Egyéb észrevétel nem hangzott el, Hanzelik Gábor polgármester megköszönte a részvételt és
az ülést 22:00 órakor bezárta.
K.m.f.
Hanzelik Gábor
Polgármester

Baumstark Tiborné
Körjegyző
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