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∗∗∗
Hanzelik Gábor: Köszönti a megjelenteket.
A szakhatóságoktól megjelent vendégek bemutatkoznak.
Hanzelik Gábor: Felkéri Czunyiné dr. Bertalan Judit Kormánymegbízott asszonyt, hogy a
járási rendszer kialakításával kapcsolatban tartsa meg tájékoztatóját. Ezt követően a
közmeghallgatás folytatódik a kizárólag Leányvár lakosságát érintő ügyekben.
Czunyiné dr. Bertalan Judit: A tájékoztató a szakigazgatási szervek vezetőinek nem kötelező,
a kollégák önszorgalomból, hivatástudatból és elkötelezettségből jelentek meg itt Leányváron,
és jelennek meg más településeken. A járások kialakítása 77 települést érint a megyében.
Nagy közigazgatási átrendezés van folyamatban. A területi államigazgatás átszervezését 2011.
január 1-ével a Kormányhivatalok felállása jelentette, amire a rendszer feltagoltsága miatt volt
szükség. Az eljárások elhúzódtak, időveszteséget, és a folyamatok elhúzódását eredményezve.
Mindez költséges volt, a 2010. évi záráshoz képest a területi államigazgatás a 2011. évi
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költségvetési előirányzatban 70 milliárd Ft-tal kapott kevesebbet a feladatok ellátására, amit
nem költöttek el. A megyében létrejött Kormányhivatal 14 szakigazgatási szervet egységesít:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szociális és Gyámhivatal
Építésügyi Hivatal
Igazságügyi Szolgálat
Növény és Talajvédelmi Igazgatóság
Földművelésügyi Igazgatóság
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi Igazgatóság
Földhivatal
Egészségbiztosítás Pénztári Szakigazgatási Szerv
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
Munkaügyi Központ
Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
Közlekedési Felügyelőség

A 14 szervezet gazdálkodásának, működésének biztosítása és megszervezése a
Kormányhivatal feladata. Több mint 1500 szállítói szerződést vizsgáltak felül, kötöttek újra.
2011 évben, az első Kormányhivatali évet lezárva, a megyét illetően 320-330 millió Ft volt a
megtakarítás szervezés és személyügy tekintetében. A 2012 évet az előző éviben kapott
előirányzathoz képest 10%-kal kevesebbel nyitotta a Kormányhivatal, ami megint 100 millió
Ft megtakarítást jelent. 2012. augusztus 31-i fordulónappal a Kormányhivatal pénzügyi adatai
szerint a megye 600 millió Ft-nál tart a megtakarításokban. A lakosság is azt várja az
ügyintézéstől, hogy gyors és hatékony legyen, leginkább, hogy olcsó legyen. A pénzügyi
mérleg pozitív, ez volt az egyik kiugró pontja az integrációnak.
1990-ben amikor a rendszerváltozással az államigazgatás átalakult és megindultak különféle
folyamatok, Magyarország népessége több mint 1 millió fővel volt több, mint ma. Az
államapparátus létszáma azóta nem csökkent arányosan a 10 év óta radikálisan csökkenő
népességszámmal. Egy piaci szegmensben a gazdálkodó szervezet a megrendelésekhez
igazítja a cég működésének körülményeit. Ez történik most meg. Az átrendezésnek nagyon
fontos célja, hogy költséghatékonyabb legyen.
Volt egy ún. ’Jó állam’ koncepció, melynek keretén belül elindultak a Kormányhivatalok
szerveként a kormányablakok. Az államreform programnak ez az egyik arculata. A polgárok
számára biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy ne az egyes hivatalok között kelljen
„mászkálniuk”. A kormányablak ’egyutas’ ügyintézést jelent, az ügyintézés az ügyfél részéről
egy csatornán működik. 2011. január 3-án nyitottuk meg Tatabányán is - akkor még csak
megyénként 1 ponton -, a kormányablakot, 29 ügyfélkörben. Azóta az ügyek száma 64-re
bővült, nagyon jó tapasztalatokkal, visszajelzésekkel.
Az általános integráció az alapja lesz a járási hivataloknak. A KET 2005. november 1-től
biztosítja az áttételt és a házon belüli megkeresés lehetőségét, a magyar valóság azonban az,
hogy a kollégák is inkább továbbküldték az ügyfelet, mert az gyorsabbnak tűnt. Ez az
ügyfélnek minimum kettős utazási költséget jelentett. Ez az integráció megyei szinten
megtörtént, most pedig a járások szintjére terjed ki. Jegyzői hatáskörbe jelenleg 2500 ügy
tartozik, amik közül 2 évtizedes munka után – kisvárosban - kb. 300 ügytípussal találkoznak,
közülük van olyan, amivel egyszer.
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Egy átlag magyar polgár legfeljebb 30, ha vállalkozó/gazdálkodó akkor akár 70 ügytípussal is
találkozhat. A járásoknál kezdünk el beszélni erről a 30, legfeljebb 70 ügykörről.
Vádak érték őt, hogy Leányvár járási székhelye Esztergom lett és nem illesztették a DorogEsztergom Kistérséget két járásba. Ennek szakmai oka van: Esztergom és Dorog között alig
van néhány kilométer, ellenben Esztergom-Dorog-Nyergesújfalu térségében, ha nem oldják
meg a problémát, a térség ellátatlanul marad. Statisztika alapján, Nyergesújfalun is létre
kellett volna hozni egy járást, ami a költségek duplikálását jelentené. A járási hivatali
struktúrának a kormányablakait az okmányirodákra telepítik, amiből a megyében 9 darab
működik, és fog működni ugyanazzal az ügyfélkörrel, mint a megyei és járási kormányablak.
A 9 okmányirodára telepített kormányablakot azért nem szüntetik meg, mert visszafejleszteni
egy nagy költséggel kialakított informatikai háttérrendszert „oktondiság.” A leányváriak
Dorogon ugyanazokat a szolgáltatásokat el fogják érni, mint Esztergomban. Mindent el
fognak érni, amit Dorogon eddig elértek, sőt többet – pl.: családtámogatási ellátás,
nyugdíjfolyósítási ügyek intézése is lesz. Ezekre azért kell várni, mert most folyik a
kormányablakba kerülő ügyintézők kiválasztása, majd átképzése. Első körben a megyéből
közigazgatási szakemberek pályázhattak, felsőfokú végzettséggel. A képzéseknek le kell
zajlania. Most az okmányirodában dolgozik 6 ember, akiknek két műszakban minimum 13
embernek kell lennie, hogy legyen egy beugró, ha valaki megbetegedik. Mind a 13
ügyintézőnek ugyanazzal a szakmai kompetenciával kell tudnia intéznie az ügyeket.
Létszámnövekedést nem jelent ez, mert átjönnek más hivatalokból az átképzett
köztisztviselők. Kormányablakkal nem csak Esztergomban, hanem Dorogon és
Nyergesújfalun is fognak rendelkezni. Ez a közigazgatási megközelítés az ügyfél oldaláról
keresi a megoldásokat, nem lehet pazarló a rendszer és nem okozhat fennakadást az ügyek
intézésében.
Leányvár településen jelenleg körjegyzőség van, gyakorlatilag januártól nem lesz változás. Az
ügyek intézése körjegyzőségben változatlanul elérhetőek lesznek. Szakmai profiltisztítás
történik, a jegyzők 1990-ben nem ennyi ügyfélkörrel kezdték munkájukat. Olyan szakmai
ismereteket igénylő döntéseket kellett meghozniuk, ami kompetenciájuk. Ezeknek az
ügyeknek egy részét telepítették a járási hivatalokba.
A megye 9 okmányirodája rendkívül eltérő módon terhelt. Sok panasz érkezett a
Kormányhivatalhoz azzal kapcsolatban, hogy a 16:30-ig nyitva tartó okmányirodában 16:05kor már nem tudnak sorszámot húzni, mert a kollégák hátul kávéznak. Ma mindössze annyi az
eszköze ennek a kezelésében, hogy a jegyzőnek ír egy levelet, hogy vizsgálja ki az ügyfél
panaszát. Januártól ennél többet tehet. Megengedhetetlen lesz, hogy az ügyfélnek azért kelljen
várnia, mert az ügyintézőnek éppen láthatólag semmi dolga nincsen. Az ablakoknak az a
szépsége, hogy belátni mögé. Mostantól ez a szemlélet a közigazgatásban. Az ügyintézőknek
másik ügyféletikai rendszerre kell átállniuk, nem engedhetik meg maguknak, hogy úgy
beszéljenek az ügyféllel, amit sok esetben hall.
Mind a kormány és a kormánymegbízott csak munkáltatói jogot gyakorol a
kormánytisztviselőkre és a köztisztviselőkre, a munkáltató az az adófizető állampolgár,
akinek az ügyét intézik.
A sajtóban mindössze három mondatot hallani minderről, nem ez a valóság. A valóság az, ami
elhangzott.
Hanzelik Gábor: Megköszöni Kormánymegbízott asszonynak a tájékoztatót, megadja a
kérdezés lehetőségét.
Salgó Nóra: Az elektronikus ügyintézés harmonizálva lesz a kormányablakkal?
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Czunyiné dr. Bertalan Judit: Most kerül az elektronikus ügyintézésnek egy újabb projektre
átvezetésre. Szélesedik az az ügykör, amit elektronikusan is lehet intézni. 2011. januárjában a
14 szakigazgatási rendszerbe legalább 20 szoftvert vettek át, az informatikai rendszerek nem
voltak kompatibilisek, ezeknek az összehangolásán még mindig dolgozik az informatikai
csoport. Mindenki ragaszkodik a sajátjához, nehezen elérték, hogy a 4 személyi nyilvántartási
rendszerből lett egy, és folyamatosan mennek át a többi programmal is.
Gáspár Tibor: Liebe Gäste, ich heisse Tibor Gáspár, ich bin der Vorsitzender der Deutsche
Selbstverwaltung hier in Leányvár, und hab’ ich Heute einen Brief bekommen, und da steht
eine einfache Frage: wieviele „jegyzőkönyv” haben wir in deutsche Sprache geschrieben?
Mindenkitől elnézést kér, aki nem értette a hozzászólást. Hivatalos levelet kaptak azzal a
kérdéssel, hogy hány jegyzőkönyvet írtak német nyelven a nemzetiségi üléseken. Számára
tiszteletlenség, ha olyan emberek előtt beszél németül, akik nem értik azt. A kérdés, hogy a
Kormányhivatal rendelkezik-e olyan eszközökkel, hogyha a Német Önkormányzat elkezd
mindent németül írni, akkor felső szinteken mindenki meg tudja ezt tenni és németül fognak
nekik válaszolni.
Czunyiné dr. Bertalan Judit: A válasz: nem, nincsen felkészülve. Idegen nyelv használatáról
két esetben van szó államigazgatásban, amikor nem magyar állampolgár nem magyar
anyanyelvűként ügyet szeretne intézni, amihez hatósági tolmácsot lehet igényelni a
Kormányhivataltól, vagy a nemzetiségi önkormányzatok esetében. Az adat statisztikához
kérődött, hogy a rendszert fel tudják építeni, hogy van-e erre szükség és tudják azt, hogy hány
nem magyarul intézett ügy van.
Csobán Zoltán: Az okmányirodai működésről tesz hozzászólást: reméli, hogy valóban
ügyfélközpontú és ügyfélbarát rendszer lesz. Fontosnak tartja, hogy a megtakarítások
strukturális átalakításból és ne megszorításokból adódjanak.
Czunyiné dr. Bertalan Judit: Struktúraváltásból van a megtakarítás, de komoly górcső alá lett
véve pl. a gépjármű használat, a személyes látogatások, a konferencia látogatások, az
indokolatlan beszerzések 2011-ben találkozott olyan szerződéssel, ahol a szakigazgatás két
szolgáltatást rendelt meg, ennek a rendezésével a költségeket felére lehetett csökkenteni, 1500
szerződést kötöttek át. Ez is egy része a megtakarításnak. Másik példa a nyomtató patronok
igénylése: százezres nagyságrendben érkezik be hozzájuk, a leltár során kiderült, hogy van az
irodának tartalék patronja, fontos, hogy legyen készletgazdálkodás és tudják, mi van a házban.
Ezek hanyagságok, amik most rendbe lesznek téve. A megtakarításokban bérmegtakarítás is
van, a kollegák megfeszült létszámban vannak. Idén fordult elő először a januári
kormányhatározat alapján, hogy a központi államigazgatásból több embert küldtek el, mint a
területiből. Korábbi időszakban 20-30% érintette a vidéket. A mostani elbocsátások 60%
feletti része a központi kormányzatot érintette, a minisztériumokat. Most történt meg először,
hogy vidéken kevesebb embert érintett a létszámleépítés.
Misikné Lóczki Irén: Más tapasztalatai vannak az okmányirodával kapcsolatban,mint Csobán
képviselő úrnak, kellemesen csalódott.
Czunyiné dr. Bertalan Judit megköszöni a figyelmet, a meghívott vendégekkel együtt távozik.
Hanzelik Gábor: A járási rendszer kialakítása kapcsán mi az, ami Leányvárt is érinti: most
állítják fel a járási hivatalokat és a kormányablakot. Most folyik azoknak a köztisztviselőknek
a kiválogatása, akik ügyintézőként tevékenykedhetnek majd. Egyeztetésen voltak a
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalban, a járási hivatalok felállításához
közigazgatásban jártas emberekre van szükség, akiket a hivatalokból tudnak toborozni. 2013.
január 1-étől Piliscsév és Leányvár Körjegyzőségben a körjegyzővel együttesen 10 fő
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köztisztviselői státuszból – amiből április óta csak 8 betöltött és mellette pályázati úton
közfoglalkoztatottakkal – működik, ebből összesen 8 köztisztviselő fog dolgozni. A két üres
köztisztviselői státuszt a Körjegyzőség nem töltheti fel, mert arra szüksége van a járási
hivataloknak. A leányvári hivatalban 3-4 évvel ezelőtt 8 státuszhely volt, önálló jegyzővel,
építéshatósággal együtt. A Kormányhivatal most két településre engedélyez ennyit, 4200
lakos kiszolgálására. Sarokszámot kaptak, amitől akkor sem lehet eltérni, ha az
önkormányzatnak pénze volna rá.
A rendhagyóan decemberben tartandó közmeghallgatás időpontja azért került novemberre,
hogy egybe lehessen kötni a tájékoztatóval a járási rendszerekről. A Leányvárt érintő
kérdéseket szeretné végigvenni:
Pénzügyek
Nem indult jól sajnos ez az év sem. Az ipar lejtőjét érzi az önkormányzat is: csökkent a helyi
adó bevétele és az iparűzési adó bevétel. A korábbinál is sokkal takarékosabb gazdálkodásra
van szükség. Át kellett vizsgálni azokat a nyilvántartásokat, ahol az önkormányzat a
bevételeit tartja számon, sor került a nyilvántartás frissítésére, újjáépítésére, amelynek során
új bevételi forrásokat tárt fel. Ezek jelentős része nem a lakosságot érintik, több nagy
iparűzési terület telekadózásának elmaradására derült fény. Gazdálkodás szempontjából ez az
év mégis sikeresnek mondható, annak ellenére, hogy iparűzési adó tekintetében mostoha volt
velünk ez a gazdasági év. A település nem fizetésképtelen, meg kell gondolni milyen
kiadásokra ad pénzt.
Pályázatok
Idei évben sok pályázati forrást tudtunk felkutatni, az önkormányzat, ami erejéhez mérten
elkészíthető volt, sok pályázaton indult.
• Kezdené egy olyan pályázattal, amit nem ez a Képviselő-testület indított el, de aminek az
utóélete erre az évre húzódik. 2012. január 30-án az önkormányzat beadta az első
kifizetési kérelmét a Művelődési Ház felújításra, a hiánypótlások beadását követően
szeptember végén meg is kaptuk a határozatot arról, hogy mindösszesen 22.475,- Ft
megítélését nem támogatta a pályázati kiíró hatóság. A maradék több mint 25 millió Ft-os
igényt elfogadták. A második kifizetési igényét július 30-án adta be az önkormányzat,
amiből még vár az önkormányzat még szűk 3 millió Ft-os költséget. Siker, hogy a
támogatás kevesebb mint 0,1%-át nem sikerült lehívni.
• Azzal egy időben, hogy két köztisztviselő elhagyta a hivatalt, lehetőség nyílt
foglalkoztatást elősegítő támogatásra, Csátiné Solymosi Beáta 6 hónapja dolgozik nálunk
mindenesként, főleg az adós kolleganő munkáját segíti. A bértámogatást tavaszi
pályázaton nyerte el az önkormányzat.
• A tavasz folyamán óvoda nyílászáró korszerűsítésre adtunk be pályázatot, ami egyszerű
eljárásként zajlott, amíg csak Piliscsév pályázott ezekre a forrásokra. A tavaly beadott
pályázatoknál az Oktatási Társulás miatt, neki, mint polgármesternek is alá kellett írnia a
pályázati anyagot, az akkori pályázatra augusztusban már pályázati pénz érkezett, és
szeptemberre lezárt pályázat volt. Idén bár mi is beadtuk a nyílászáró korszerűsítésre a
pályázatot, a mai napig nem született benne döntés. Nem tettünk még le arról, hogy a
pályázatot megnyerjük, csak egy nyílászárócserét nyáron egyszerűbb megoldani.
• Fut egy másik óvodai pályázatunk, ahol óvodapedagógusok képzésére, játszótéri
eszközökre pályázott nyár folyamán nem csak Leányvár, hanem az Oktatási Társulásban
Piliscsév és Kesztölc is. Az elbírálás folyamatban van.
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•

Pályázatot nyújtottunk be egészséges életmódra nevelő programok megvalósítására,
amiből óvodás és iskolás gyerekek úszás oktatását, a jövő évi egészségnapot tudnánk
biztosítani.
• Folyamatban van egy Új Magyarország Vidékfejlesztési Programos pályázatunk, ahol két
területre szerettünk volna pályázni:
a. az egyik a közpark kialakítása és játszótér kialakítása. Kérdésként merülhet fel a
jelenlegi játszótér felújítása, de a jelenlegi játszótér a település szélén van, nem
központi helyen. Ő maga is részt vett szülőkkel és gyerekekkel közösen felújítási
akcióban, az ottani játékok használható állapotba hozásáért, de másnap reggelre más
állapotban volt található a játszótér. Ezzel párhuzamosan látható, hogy a salakos
sportpálya melletti terület úgy is magas látogatottságnak örvend, hogy nincsen
semmilyen gyermeket és szülőt vonzó kialakított játéktér. A mostani koncepció
szerint oda szeretnénk kialakítani egy nem fajátékokkal, hanem időt állóbb
játékokkal létrehozható játszóteret, illetve mellette egy parkot kialakítani, ami a
gyermekeknek és szülőknek is lehetőséget nyújt időtöltésre.
b. A másik pályázat, a többféle labdajáték játszására alkalmas sportpálya kialakítása,
amit szerettünk volna, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program részéről 25
millió Ft-os támogatással. A lehetőség kínálkozott, hogy a vasútépítés kapcsán
feltöltött 10-es út és a patak közti területen ez kialakításra kerülhessen, de a
pályázatot sajnos Képviselő-testületi ülést követően le kellett állítani, mert ahhoz
hogy a pályázat megvalósulhasson rendelkezni kellett volna a terület tulajdonjogával.
Július hónap folyamán ugyan ’kisajátítási eljárást’ indított az önkormányzat, de ez a
bonyolult tulajdonosi háttér miatt jó ha 2013 első félévében le tud zárulni. A
sportpálya kialakításához fontos, hogy a terület tulajdonviszonyait az önkormányzat
rendezze. A terület 60%-a különböző parcellákban önkormányzati tulajdon volt
hosszú évek óta, de mivel közbeékelődtek magántulajdonok, nem lehetett egységesen
önkormányzati tulajdonként kezelni a területet. A tulajdonviszony rendezés el is
kezdődött nyár elején, volt olyan tulajdonos, akivel csereszerződést kötöttünk, van
olyan szerződés ami aláírás előtt áll és amiben megvásárolná az önkormányzat a
tulajdonrészt, illetve van két olyan ingatlan is, ahol a tulajdonlapot megnézve
szembesültünk azzal, hogy akiknek a nevén szerepel az ingatlan, 20-30 éve
elhunytak. Ezeknek a területeknek a tulajdonjog rendezése sokkal körülményesebb
és időigényesebb folyamat, ennek esett áldozatul a sportpályás pályázat. A pályázat
beadásához szükséges a tulajdonos hozzájárulása, ami ez esetben nem kivitelezhető,
mert nem tudjuk ki és mikor fogja megörökölni a területeket.
Minden pályázat esetében Leányvár kizárólag önkormányzati forrást nem igénylő, vagyis
100%-os támogatottságú pályázatokon indul.
Várja az egyéb kérdéseket hozzászólásokat, már elhangzott, vagy bármilyen egyéb témában.
Állattartási rendelet felülvizsgálata
Gerstner János: Az ebtartással kapcsolatos rendeletet miért helyezték hatályon kívül, ugyanis
szerinte erre nem vonatkozik a kormányrendelet. Náluk a szomszédban 10-12 kutya van, a
Kormány csak a haszonállatokra vonatkozóan rendelkezett.
Baumstark Tiborné: Megszületett az Alaptörvény, amiből eredendően kötelezettsége minden
önkormányzatnak, hogy 2012. október 31-ig felül kell vizsgálnia a helyi állattartással
kapcsolatos rendeletét, nem csak haszonállatok, hanem a kedvtelésből tartott állatok tartására
vonatkozóan is.
Gerstner János: Számtalanszor foglalkozott vele a sajtó, amiben azt mondták, hogy csak a
haszonállatok tartására vonatkozóan tett állásfoglalást a Kormány.
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Baumstark Tiborné: Lehetséges, hogy a sajtóban, vagy a rádióban ezt mondták, de az nem
jogforrás. Mi a Kormányhivataltól kapott állásfoglalásnak megfelelően jártunk el. A jelenlegi
hatályos jogszabály szerint a kedvtelésből tartott állatokra is vonatkozik a korlátozás tiltása.
Amennyiben törvényességi észrevétele van ezzel kapcsolatban a Kormányhivatalnak, az
Leányvárra vissza fog kerülni. A hatályon kívül helyezés nem azt jelenti, hogy bárki
bármilyen körülmények között tarthat haszonállatot, vagy kedvtelésből tartott állatot, hanem
azt jelenti, hogyha nem megfelelő az állattartás, akkor el kell járnia azoknak a
szakhatóságoknak, akiknek a képviselői itt jelent is voltak. A Közegészségügyi szakhatóság
az állattartás közegészségügyi feltételeit vizsgálja, illetve ki kell jönnie az Állategészségügyi
szakhatóságoknak, aki az állattartás állategészségügyi feltételeit fogja vizsgálni. Ha ők azt
állapítják meg, hogy ilyen feltételek mellett nem tartható az állat, akkor az független a helyi
rendelettől és birtokvédelemként kell kezelni az ügyet és természetesen meg kell tiltani az
állattartást. De ez nem a helyi rendelet alapján fog történni, mert abban korlátozó rendelkezés
nem lehet. Sajnos a média sokszor mond olyat, amit félre lehet érteni. Amikor János
személyesen nála járt, megmutatta neki, az ügyre vonatkozó állásfoglalást, amit János akkor
meg is értett. Birtokvédelmi kérelmet kell benyújtani, aminek van illetéke. Ha ez panaszt
jelent, van megfelelő módja, szerdai napon be lehet jönni hozzá ez ügyben. A panaszt írásban
be kell adni, illetékbélyeget kell rá tenni, és igazolni kell tanukkal. Ma egy birtokvédelmi
eljárás sajnos majdnem hasonlatos egy bírósági eljáráshoz. Ilyen esetben meg kell hallgatni a
szomszédokat is. Eljárást kell indítani.
Hanzelik Gábor: Nem véletlenül kellett módosítani az állattartási rendeletet, hiszen amikor
korábban megvolt rá a lehetősége az önkormányzatnak, hogy korlátozza az állattartást az
állatok darabszámát és tartásuk módját tekintve, akkor ezt megtette. A Képviselő-testület is
úgy gondolta, hogy korlátozni kell ezt. Egy felsőbb rendelkezéssel egy önkormányzat nem
mehet szembe, ez egy alkotmányossági felhívás, aminek eleget kellett tennünk.
Egyéb témában is tapasztalta már, hogy a hivatalos Rádió csatornáján keresztül olyan
információt adtak ki, ami nem egyezik a törvényes szöveggel. Lehet az oka ennek a túl gyors
jogszabályváltozás, de valóban a média nem megfelelő forrás.
Csobán Zoltán: János megnyugtatására, lehetséges-e állásfoglalás kérése a Kormányhivataltól
a törvény értelezése tekintetében?
Baumstark Tiborné: Igen, ez lehetséges.
Vasútfejlesztés
Szikora Gyula: Mit lehet tudni a vasútfejlesztéssel kapcsolatban?
Hanzelik Gábor: A síneket már visszafelé rakják. Leányvárt érintően 83 férőhelyes parkoló és
100 kerékpár elhelyezésére alkalmas kerékpár tároló kialakításának van folyamatban. Ennek
az engedélyezési eljárása úgy történik, hogy megpályáztatnak egy vasútépítési munkát, azt
elnyeri egy konzorcium, majd a konzorcium a munkaterület átadását követően elkezd
terveztetni. Elkezdi terveztetni azt, amit már építtetni kéne. Egy parkoló létesítéséhez
szükséges volt egy helyszíni bejárás, amin a dél-tiroli záró ünnepsége miatt nem tudott részt
venni, de hosszú volt a jelenléti ív. Itt mindenki nyilatkozik, elmondja mik az igényei.
Emellett kiemelendő, hogy sok milliárd forintból létesítenek új vasútvonalat, mellé
parkolókat, és küldenek az önkormányzatnak egy levelet, hogy vállalja az üzemeltetést. Egy
83 férőhelyes parkoló hóeltakarítása, rendben tartása nem kis feladat. A terveken 21 db
közvilágítási kandeláber szerepel, van olyan utca Leányáron, ahol nincsen ennyi. Ennek
költségoldala van. A parkoló MÁV ingatlan területén létesül, ahol MÁV tevékenység ellátását
szolgája. Azt a kompromisszumos döntés hozta az önkormányzat, hogy a fűkaszálást,
kukaürítést költség ellentételezés nélkül vállalja, de a hóeltakarítást és a közvilágítást MÁV
finanszírozás esetén vállalja. Október közepén még mindig engedélyeket várunk, lassan
elérünk abba az időszakba, hogy már utat nem lehet építeni. Lehet, hogy vasúti sínek lesznek,
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lehet, hogy az informatikai rendszert kiépítik, de afelől nincsen kétsége, hogy a kiszolgáló
infrastruktúra tavasszal nem lesz kész. A vonatoknak elvben 2013. március 31-től kéne
közlekedniük. Szerződésmódosítással ki tudják tolni a határidőket.
Ma reggeli hír volt, hogy ennek a vasútfelújításnak a Budapesttől Pilisvörösvárig terjedő
vonalszakasz felújítása is megkapta az EU-s támogatást, ami ugyanebben a konstrukcióban,
85% EU-s forrás, 15% saját forrás. Vélhetőleg mire készen lesz ez a fele, addigra elkezdik a
másik felét.
Oktatás
Hanzelik Gábor: Szülői értekezleten adott tájékoztatást, 2013. január elsejétől a pedagógus
béreket átveszi az állam, nagy mozgástere a döntésben az önkormányzatnak nem volt. Lévén,
hogy Leányvár 3000 lakos alatti település az üzemeltetést is átveszi. Egyedül a közétkeztetés
lesz leányvári megoldandó feladat január 1-től. Az Oktatási Társulás meg fog szűnni 2013.
január elsejével, így az Óvoda visszakerül.
Nem tudja elképzelni, hogy egy járási hivatalhoz tartozó tankerületi igazgatóság rögtön tudni
fog kezelni ennyi iskolát. Az esztergomi járásban 24 település van. Ahhoz, hogy az iskola
működjön, első időben az önkormányzatnak is segítenie kell.
Egyéb észrevétel nem hangzott el, Hanzelik Gábor polgármester megköszönte a részvételt és a
közmeghallgatást20:00 órakor bezárta.
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