Jegyzıkönyv
mely készült Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület
2011. március 30-án, 16 órakor megtartott nyilvános, rendes ülésén
Jelen vannak:
1. Nyíri Csaba
2. Vancsó Géza
3. Adorján András
4. Cs. Kovács Gabriella
5. Fehér Andrásné
6. Loszmann János
7. Ott Józsefné

polgármester
alpolgármester
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı

Meghívottak:
Bognár Judit Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıje
Krisztián Mária Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület képviselıje
Rokolya Judit Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa
Szilágyi Lídia Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület képviselıje
dr.Kasnyik Zsolt jegyzı
Stefanich Károly fıtanácsos
Hock Adrienn jkv. vez.
Nyíri Csaba: Köszöntöm vendégeinket, az érdeklıdı állampolgárokat és képviselı-társaimat.
Napirend elıtt tájékoztatom Önöket, hogy pénteken 10 órakor a jegyzı úrral, tervezı mérnık
úrral, és a mőszaki ellenır úrral megyünk tárgyalni az óvoda ügyében.
Kérdezem képviselı társaimat, hogy van-e napirend elıtti felszólalás?
Ott Józsefné: Jelezni szeretném, hogy a 11-es számú fıút forgalma megnıtt különös
tekintettel a külföldi kamionokra. Ez nagy zajt okoz, és út hibákat is.
Nyíri Csaba: Köszönöm a felvetést. A közútkezelı felé már jeleztem a problémát. A
kıszállító kamionok célfuvarját engedélyezni kell. Visegrádon van az ásványvízgyár,
Dunabogdányban a kıfejtı. Ezért is szükségünk lenne még egy közterület felügyelıre aki tud
büntetéseket foganatosítani.
Adorján András: Kérdéseimet írásban elküldtem.
Nyíri Csaba: SZMSZ-nek megfelelıen 15 napon belül írásban válaszolok, természetesen a
képviselı társaimnak is elküldöm a választ.
Loszmann János: Kritikus állapotban van a kerékpárút, le kellene tisztítani. Valamint
kérdezem, hogy az iskolai ereszcsatorna ki lett tisztítva?
Nyíri Csaba: Mindkét esetben a problémát jelezzük a Falugondnok Kft felé.
Felvételre javasolt napirendi pont?
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Amennyiben nincs, én kérem, hogy vegyük fel Király Noémi fıépítészasszony MOL- al
kapcsolatos tájékoztatóját.
Megállapítom, hogy a testület határozatképes, a nyilvános ülést ennek megfelelıen 16.15
perckor megnyitom.
Kérem, szavazzunk a MOL tájékoztató napirendi pontok közé való felvételérıl.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének
32/2011 (III. 30.) számú határozata
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a 2011. március
30-i nyilvános, rendes Képviselı-testületi ülés napirendi pontjai közé 3. napirendi pontként
felveszi Király Noémi fıépítész asszony MOL-al kapcsolatos tájékoztatóját.
Nyíri Csaba: A hivatal vezetı tisztségviselıinek kötelezı részt venni a testületi ülésen, de
holnap reggel 8-kor kezdenek, és elég sok mindenrıl fogunk dönteni, így kérem az SZMSZnek megfelelıen betartani a felszólalást: az elsınél 3 perc a másodiknál 2 perc, az
elıterjesztınek korlátlan idı áll rendelkezésre, Köszönöm a megértésüket. Kérem, szavazzuk
meg a zárt ülés napirendi pontját.
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület
33/2011 (III. 30.) számú határozata
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a
2011.március 30 –án tartandó zárt ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:
Zárt ülés
1.Döntés szociális fellebbezés tárgyában
Elıterjesztı: dr. Kasnyik Zsolt jegyzı
Kérem, szavazzuk meg a nyílt ülés napirendjét.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület
34/2011 (III. 30.) számú határozata
Napirend:
1. Tájékoztató a korábbi Képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról
Elıterjesztı: Vancsó Géza alpolgármester
2. Döntés területi védınıi pályázatról
Elıterjesztı: Nyíri Csaba polgármester
3. Tájékoztató a MOL kút átépítésérıl
Elıterjesztı: Nyíri Csaba polgármester
4. Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület beszámolója a 2010. évben végzett munkájáról
Elıterjesztı: Nyíri Csaba polgármester
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5. Döntés a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi beszámolójának
elfogadásáról
Elıterjesztı: Nyíri Csaba polgármester
6. KÓPÉ Póló- és Úszóiskola ügye
Elıterjesztı: Nyíri Csaba polgármester
7. Döntés a 2011/2012-es tanév (leendı) elsı osztályok száma és létszám 20%-os
megemelésének ügyében
Elıterjesztı: Nyíri Csaba polgármester
8. Leányfalu, Akácos utca hrsz. 2548. ingatlanon öt db parkoló kialakításához
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat és közterület használati engedély kiadása
Elıterjesztı: Vancsó Géza alpolgármester
9. Leányfalu, 1476. hrsz –ú ingatlan értékesítése
Elıterjesztı: Nyíri Csaba polgármester
10. Döntés a Leányfalu, Gyulai Pál u. 32/A. szám (hrsz. 1331.) alatti ingatlan
értékesítésérıl
Elıterjesztı: Nyíri Csaba polgármester
11. Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének …/2011.(III.31.) számú
önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi
ellátásról
Elıterjesztı: Nyíri Csaba polgármester, dr. Kasnyik Zsolt jegyzı
12. Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének …/2011.(III.31.) számú
önkormányzati rendelete a házasságkötés és egyéb családi esemény lebonyolításáról
szóló 9/2010. (IV. 28.) rendelet módosításáról
Elıterjesztı: dr. Kasnyik Zsolt jegyzı
13. Leányfalu, Termálfürdı Kft. bérleti szerzıdésének módosítása
Elıterjesztı: Nyíri Csaba polgármester
14. Döntés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2010. évi ellátás átfogó
értékelésérıl
Elıterjesztı: dr. Kasnyik Zsolt jegyzı
15. 2011. évi közfoglalkoztatási pályázat benyújtása
Elıterjesztı: Nyíri Csaba polgármester, dr. Kasnyik Zsolt jegyzı
16. Leányfalu Nagyközség Önkormányzat 2010-2014. évi gazdasági programjának
elfogadása
Elıterjesztı: Loszmann János, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
17. Hozzájárulás felügyelı bizottsági tagsághoz
Elıterjesztı: dr. Kasnyik Zsolt jegyzı
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1. Tájékoztató a korábbi Képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról
Vancsó Géza: Felolvasom a határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót:
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület
7/2011. (II. 14.) számú határozata.
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Dunakanyari
Tőzvédelmi Társulás (DTT) alapításában részt vesz alapító tagként, támogatja, hogy
Tahitótfalu Önkormányzata gesztorként járjon el, és koordinálja a beruházást.
A társulás tagjai Dunabogdány, Leányfalu, Kisoroszi, Pócsmegyer, Szigetmonostor,
Tahitótfalu, Visegrád települések önkormányzatai.
A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat és a Társulási Szerzıdés
elıkészítésére, aláírására. A Képviselı-testület elfogadja a beruházás pénzügyi számítását, az
1 sz. melléklet szerint biztosítja a pénzügyi fedezetet. Az Önkormányzatok közösen a DTT
koordinálásával a hitel felvételére közbeszerzési eljárást folytatnak le. A társulás illetve az
Önkormányzatok a beruházás költségvetésébıl a -hitelen túli- szükséges önrészt a
költségvetésük terhére biztosítják.Tahitótfalu Község Képviselı-testülete a beruházáshoz
biztosítja az Önkormányzat tulajdonát képezı tahitótfalui 769, 770, 771 hrsz-ú területet
térítésmentesen azzal, hogy a megépítendı épület önálló helyrajzi számon kiemeléssel
szerepel és a hozzátartozó (építmény alatti) földterületre ingyenes, határozatlan idıre szóló
földhasználati jog kerül bejegyzésre a társulás illetve jogutódja javára, a Földhivatali
nyilvántartásban. A földterület tulajdonosa továbbra is Tahitótfalu Község Önkormányzata.
A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidı: folyamatos
Felelısök: Nyíri Csaba polgármester, dr. Kasnyik Zsolt jegyzı
A támogató határozatot Tahitótfalu Önkormányzat részére megküldtük.

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület
8/2011. (II. 14.) számú határozata
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság javaslata alapján Czuczor Attila, a Leányfalu Termálfürdı Kft.
ügyvezetı igazgatójának a Termálfürdı Kft. vagyonvédelmérıl szóló tájékoztatását
tudomásul veszi, miszerint Pánczél András Egyéni Vállalkozóval, a fürdı ırzés-védelmére
vonatkozó megbízási szerzıdését felmondja és a Hungary & International Security Kft. –vel
az ırzés-védelemre a szerzıdést megköti.
Határidı: folyamatos
Felelısök: Nyíri Csaba polgármester, Czuczor Attila, a Leányfalu Termálfürdı Kft.
ügyvezetı igazgatója
Czuczor Attila, a Leányfalu Termálfürdı Kft. ügyvezetı igazgatója Pánczél András egyéni
vállalkozóval a fürdı ırzés-védelmére vonatkozó szerzıdést felmondta, a Hungary &
International Security Kft.-vel a szerzıdést megkötötte.
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Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület
9/2011. (II. 14.) számú határozata
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy támogatja a
Leányfalu Termálfürdı Kft. ügyvezetı igazgatója, Czuczor Attila kérelmét a Szent István
Egyetem Gépészmérnöki Kar „Fürdıvezetı szakember” szakán folytatott tanulmányaihoz.
A képzés díjait, azaz 145.000 Ft/félév tandíjat, a jelentkezéskor fizetendı 40 000 Ft
regisztrációs díjat, illetve 40.000 Ft záróvizsga díjat Leányfalu Termálfürdı Kft. biztosítja.
Határidı: folyamatos
Felelısök: Nyíri Csaba polgármester
Czuczor Attila, a Termálfürdı Kft. ügyvezetı igazgatója a tanulmányi szerzıdést aláírta.

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület
10/2011. (II. 14.) számú határozata
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Móricz
Zsigmond Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
1./ Az alapító okirat bevezetı része az alábbiak szerint módosul:
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Móricz Zsigmond
Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított alapító okiratát a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.§ (4) bekezdése, az államháztartásról
szóló 1992. XXXVIII. tv. 87-90 §-a, az államháztartás mőködésérıl szóló
292/2009. (XII.18.) Korm. rendelet 10. § -a, a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992.
(X.8.) Kormányrendelet 5.§, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 37.§
(5) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítja, és egységes szerkezetben az
alábbiak szerint határozza meg:

2./ Az alapító okiratban szereplı “9./ Az intézmény tevékenységei, “Az intézmény
tevékenységei 2009. december 31 –ig” hatályát veszti.
3./ Az alapító okiratban szereplı “9./ Az intézmény tevékenységei, Az intézmény 2010.
január 1 –tıl az alábbi szakfeladatokon látja el közszolgáltató tevékenységet” az
alábbiak szerint módosul:
“852010 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása” az
alábbiak szerint módosul:
“Államháztartási szakágazati
mővészetoktatás kivételével)”

kód:

852010

Alapfokú

oktatás

(alapfokú

“Szakfeladat megnevezése: Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali
rendszerő nevelése, oktatása. (1-4. évfolyam)
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Beszédfogyatékosság miatt sajátos nevelési igényő tanulók, nevelése,oktatása (dysgráfia, dyslexia, dyscalculia) - integrált oktatás.
Szakfeladat száma: 852012” az alábbiak szerint módosul:
“Szakfeladat megnevezése: Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali
rendszerő nevelése, oktatása. (1-4. évfolyam)
Organikus és nem organikus okra visszavezethetı beszédfogyatékosság miatt
sajátos nevelési igényő tanulók, nevelése,oktatása (-dysgráfia, dyslexia, dyscalculia) integrált oktatás.
Szakfeladat száma: 852012”
“Szakfeladat megnevezése: Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali
rendszerő nevelése, oktatása. (5-8. évfolyam)
Beszédfogyatékosság miatt sajátos nevelési igényő tanulók, nevelése, oktatása (dysgráfia, dyslexia, dyscalculia) - integrált oktatás.
Szakfeladat száma: 852022” az alábbiak szerint módosul:

Szakfeladat megnevezése: Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali
rendszerő nevelése, oktatása. (5-8. évfolyam)
Organikus és nem organikus okra visszavezethetı beszédfogyatékosság miatt
sajátos nevelési igényő tanulók, nevelése, oktatása (-dysgráfia, dyslexia, dyscalculia)
- integrált oktatás.
Szakfeladat száma: 852022
4./ Az alapító okiratban szereplı “13./ Az intézmény besorolása:” az alábbiak szerint
módosul:
Gazdálkodási jogkör: önállóan mőködı költségvetési szerv, pénzügyi gazdálkodási
feladatait Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint
önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv látja el.
5./ Záró rendelkezés
Jelen Alapító Okirat módosítást Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestülete a …./2011. (II. 14.) számú önkormányzati határozatával fogadta el.
Leányfalu, 2011. február 14.
Módosítással kapcsolatban a Magyar Államkincstár felé az intézkedés megtörtént.
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület
13/2011. (II. 14.) számú határozata
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a falugondnoki
feladatok ellátására a mellékelt közbeszerzési kiírás alapján pályázatot tesz közzé.
A Képviselı-testület úgy határoz, hogy a „Falugondnoki szolgáltatás” tárgyú közbeszerzési
eljárás teljes körő lebonyolításával a Dr. Nedwed Ügyvédi Irodát (1054 Budapest, Vadász u.
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32. I.em.3.) bízza meg 350.000,-Ft + 25 % Áfa megbízási díjért, egyúttal felhatalmazza a
polgármestert a vonatkozó megbízási szerzıdés aláírására.
Határidı: folyamatos
Felelısök: Nyíri Csaba polgármester, dr. Kasnyik Zsolt jegyzı
2011. április 1-én 10 órakor lesz a pályázatok bontása.
A Dr. Nedwed Ügyvédi Irodával a megbízási szerzıdést Polgármester Úr aláírta.
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület
14/2011. (II. 14.) számú határozata.
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Faluház és
Könyvtár büféjének üzemeltetésére kiírt pályázatra beérkezı Ipar Tér Kft. (2017 Pócsmegyer,
Petıfi u. 14., cégjegyzésre jogosult képviselıje: Németh Miklós) pályázatát elfogadja.
Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes vállalkozóval a szerzıdést 2011.
február 15-tıl 2011. december 31-ig tartó határozott idıre, 10.000,-Ft/hó bérleti díj ellenében
megkösse.
Határidı: folyamatos
Felelısök: Nyíri Csaba polgármester, dr. Kasnyik Zsolt jegyzı
Polgármester Úr a szerzıdést 2011. február 15-én aláírta.
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület
15/2011. (II. 14.) számú határozata
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Kristály Árpád
úr által kiadott Leányfalui Hírek újságot a továbbiakban nem támogatja.
A Képviselı-testület továbbá úgy dönt, hogy a Leányfalu újságot 1200 pld –ban kívánja
megjelentetni az alábbi formátumban:
16 oldal A4-es formátum, borító 120g ofsett (4 oldal), 12 oldal belív 70 g ofsett
4 oldal 4 színkolor, 12 oldal fekete nyomással: 137,50 Ft/példány
A hirdetési árakat az alábbiak szerint állapítja meg:
Színes

Fekete-fehér

1/1 20.000 Ft

12.000 Ft

½ 12.000 Ft

6.000 Ft

¼

3.000 Ft

6.000 Ft

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Leányfalu újság szerkesztıjével,
Mezı Józseffel megbízási szerzıdést kössön oldalanként 1800 forint +Áfa összegért, valamint
megkösse a megbízási szerzıdést az újság elıállítójával, Farkas László úrral.
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Határidı: folyamatos
Felelısök: Nyíri Csaba polgármester, dr. Kasnyik Zsolt jegyzı
A Leányfalu újság megjelent.
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület
19/2011. (II. 14.) számú határozata
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy az
Önkormányzat tulajdonát képezı, 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 124. szám alatt
található Faluház és Könyvtár épületében elhelyezkedı Aba-Novák Galéria bérleti díját 2011.
január 1-tıl 2011. december 31-ig tartó határozott idıtartamra elengedi.
A Képviselı-testület továbbá úgy határoz, hogy a Bérlı által 2011. évben az Aba-Novák
Galériában javasolt beruházásokat egyeztesse a Polgármesteri Hivatal Mőszaki Osztályával és
költségeit viselje.
Határidı: folyamatos
Felelısök: Nyíri Csaba polgármester, dr. Kasnyik Zsolt jegyzı
Az Aba-Novák Galéria egyelıre még nem kezdeményezte a beruházások egyeztetését.
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület
22/2011. (II. 14.) számú határozata
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Leányfalu,
Gyulai Pál kilátó megépítésére elkülönített 1.143.129 Ft feloldásáról rendelkezik.
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az OTP Bank. Nyrt –vel a szükséges
lépéseket tegye meg.
Határidı: folyamatos
Felelısök: Nyíri Csaba polgármester, dr. Kasnyik Zsolt jegyzı
Az OTP Bank Nyrt-vel az intézkedés megtörtént, a kilátó megépítésére elkülönített összeget
feloldották.
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület
23/2011. (II. 14.) számú határozata.

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy támogatja és
tulajdonosi hozzájárulását adja a Pócsmegyer-Leányfalu között a 70-es években megszüntetett
kompjárat újraindításához az alábbi feltételekkel:
-

-

-

a közútkezelıvel történı egyeztetéseket követıen, melyet Pócsmegyer Község
Önkormányzata kezdeményez és bonyolít le, a felek közötti megállapodásra van
szükség;
a pályázat lebonyolítását, elszámolását Pócsmegyer Község Önkormányzata, az önerı
biztosítását a szolgáltató vállalja, Leányfalu Nagyközség Önkormányzata forrásokkal
nem járul hozzá sem a beruházáshoz, sem az üzemeltetés költségeihez;
a kompra váró gépjármővek megállására 2,5 m széles, 20 m hosszú várakozási
övezetet jelöl ki a Gyulai Pál utca alsó szakaszának Termálfürdı felé esı oldalán (3 db
gépjármő számára);
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-

a forgalmi rend megváltozott szabályozását (táblák, útfestés, stb.) a kérelmezı
biztosítja.

Határidı: folyamatos
Felelıs: Nyíri Csaba polgármester
A támogató határozatot Pócsmegyer Község Önkormányzata részére megküldtük.

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület
24/2011. (II. 14.) számú határozata
•
•
•

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Leányfalu
belterületi Vízrendezési koncepció elkészítésével a Vidra Kft. (1.911.000,- Ft +áfa)
ajánlattevıt,
Közlekedési koncepció elkészítésével Unitef Kft. (1.620.000,- Ft +áfa)
ajánlattevıt,
a 3db híd tervezésével a Kánya és Társai Bt. (700.000,- Ft +áfa + engedélyezés kb. 100.000,Ft) ajánlattevıt hirdeti ki nyertes pályázónak.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy elıször a hídfelújítások (Akácos úti,
Petıfi úti, Szent Imre herceg úti) kiviteli terveinek elkészítését rendelje meg a Kánya és
Társai Bt. –tıl 70.000 Ft +Áfa/híd összegért és vonatkozó megbízási szerzıdést megkösse.
Határidı: folyamatos
Felelısök: Nyíri Csaba polgármester, dr. Kasnyik Zsolt jegyzı
A Kánya és Társai Bt.-vel az egyeztetés és a szerzıdés megkötése folyamatban van.
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület
26/2011. (II. 14.) számú határozata.
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy az
Önkormányzat tulajdonát képezı, 2016 Leányfalu, Rigó u. 41. szám alatt található
2441/1/A/4. helyrajzi számú lakást értékesíti. Az ingatlan értéke: 8.871.000 Ft, azaz
nyolcmillió-nyolcszázhetvenegyezer forint. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az
értékesítéshez szükséges intézkedéseket – a lakás-kiürítési, illetve önálló bírósági végrehajtói
eljárások jogerıs befejezését követıen - tegye meg.
Határidı: folyamatos
Felelısök: Nyíri Csaba polgármester, dr. Kasnyik Zsolt jegyzı

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület
27/2011. (II. 14.) számú határozata

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy az
Önkormányzat tulajdonát képezı, 2016 Leányfalu, Rigó u. 41. szám alatt található
2441/1/A/6. helyrajzi számú lakást értékesíti. Az ingatlan értéke: 7.296.000 Ft, azaz hétmillió-
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kettıszázkilencvenhatezer forint. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az értékesítéshez
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidı: folyamatos
Felelısök: Nyíri Csaba polgármester, dr. Kasnyik Zsolt jegyzı
A hirdetés az interneten és az újságban is megjelent. Eddig 6 érdeklıdı volt, 2 érdeklıdı
tekintette meg az ingatlant.

Nyíri Csaba: Kérem, szavazzunk.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület
35/2011 (III. 30.) számú határozata
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy elfogadja
Vancsó Géza alpolgármester beszámolóját 7/2011. (II. 14.), 8/2011. (II. 14.) 10/2011. (II.
14.), 10/2011. (II. 14.), 13/2011. (II. 14.), 14/2011. (II. 14.), 15/2011. (II. 14.), 19/2011. (II.
14.), 22/2011. (II. 14.), 23/2011. (II. 14.), 24/2011. (II. 14.), 26/2011. (II. 14.), 27/2011. (II.
14.) számú határozatok végrehajtásáról.

2. Döntés területi védınıi pályázatról
Nyíri Csaba: Átadom a szót dr. Kasnyik Zsolt jegyzı úrnak.
dr. Kanyik Zsolt: Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 200/2010.
(XI.24.) számú határozatával úgy döntött, hogy Leányfalu Nagyközség közigazgatási
területén a meglévı magas létszámot ellátó védınıi szolgálat mellé – jogszabály alapján –
egy második védınıi körzetet alakít ki. A képviselı-testület szándékát nyilvánította ki az
újabb védınıi körzet létrehozásával még egy helyiség kialakítására.A területi védınıi
ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESZCSM rendelet szerint az ellátandók száma egy védınıi
körzetben 250 fı lehet, amely a rendelet szerint 750 pontot jelent a finanszírozás
szempontjából. Jelenleg az egy védını által ellátottak száma 528 fı, ami 1144 pontot jelent,
így 394 pont finanszírozatlan marad.A szakfelügyeleti javaslat szerint a második védını látná
el egyedül az iskolát és mellette egy kisebb ellátási területet. Így a jelenlegi védını óriási
leterheltsége megszőnne, szakmailag még színvonalasabbá válna a munka és a rendeletnek,
valamint a finanszírozási szempontoknak megfelelı helyzet alakulna ki.Leányfalu
Nagyközség Önkormányzata 2011. január 25-én pályázati kiírást tett közzé a meglévı területi
védınıi státusz mellett újabb területi védınıi státusz betöltésére.A pályázat beadási
határideje 2011. február 25 -én pénteken 12.00 órakor járt le.A pályázati határidı lejártáig 4
pályázat érkezett. A beérkezı pályázatok a kiírásban foglalt feltételeknek megfeleltek. A
pályázók meghallgatására 2011. március 8-án került sor.
A pályázatokat – a kistérségi vezetı védını javaslatára – a Képviselı-testület bírálja el.
A kistérségi vezetı védını javaslatát az elıterjesztés tartalmazza:
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S ZENTENDREI , P I LIVÖRÖSVÁRI K ISTÉRSÉGI N ÉPEGÉSZSÉGÜGYI
I NTÉZET
Ügyiratszám: 1427-1/2011.
Ügyintézı: Vargáné Kiss Zsuzsanna
Telefon: 26/310-159
E-mail: kiss.zsuzsanna@kmr.antsz.hu

Tárgy: Leányfalu védınıi állás betöltésére vonatkozó
szakvélemény
Melléklet:Hiv. szám: -

Polgármesteri Hivatal Leányfalu
Nyíri Csaba
polgármester

Tisztelt Polgármester Úr!
Leányfalu Polgármesteri Hivatal által meghirdetett, a II. sz. területi védınıi munkakör
betöltésére beérkezett pályázatokról véleményünk a következı:
Novák Edina 2010-ben szerzett védınıi diplomát, azóta három hónapot töltött el a védınıi
szakmában, jelenleg nem dolgozik. Beszélgetésünk során a területtel, a munkával
kapcsolatosan kérdése nem volt. Alkalmazása estén lakhatása megoldásra várna.
Zákonyiné Zubi Valéria 1986-ban végzett, dunakeszi lakos. Másoddiplomáját
Családgondozói Szakon szerezte. Nagy szakmai, és közigazgatási gyakorlattal is rendelkezik.
A személyes beszélgetés során megfelelı emberi, szakmai hozzáállásról tett tanúságot. A
pályázott állásról ı sem tájékozódott.
Jakóné Kugler Bernadett, jelenleg GYED-en van, Miskolcon él családjával. Két gyermeke
születése elıtt dolgozott területi védınıként. A terület sajátosságaival, a munkával
kapcsolatosan neki sem volt kérdése. Alkalmazása estén a munkakört májustól tudná
betölteni. Lakhatásuk szintén megoldásra vár.
Zékány Edit 1995-ben diplomázott. Dolgozott területi, és kórházi védınıként, valamint
orvoslátogatói tapasztalatokat is szerzett. Jó szervezı készséggel, és egészségnevelıi
képességekkel is rendelkezik. Jelenleg a dunabogdányi védınıi feladatokat látja el, határozott
idejő szerzıdéssel. Tevékenysége során gyakran helyettesített Leányfalun, ezen idıszakok
alatt megismerte a lakosságot, és a területet is. Jó munkakapcsolatot alakított ki a jelenlegi
védınıvel.
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A fentiek figyelembevételével, szakmai és emberi indokok alapján a szakfelügyelet a
területi védınıi állás betöltésére Zékány Editet javasolja.
Szentendre, 2011.03. 10.
Üdvözlettel:
dr. Péczi Andrea
mb. kistérségi tiszti fıorvos
2000 Szentendre, Városház tér 1. – 2000 Szentendre Pf.:217. - Telefon: +36 (26) 310-149 - Fax: +36 (26) 310-159
E-mail: szentendre@kmr.antsz.hu - Honlap: www.antsz.hu

Nyíri Csaba: A területi védını javaslatának megismerése után úgy döntöttünk, hogy Zékány
Editet hívjuk be, a többi 3 pályázót nem. Kérem tisztelt képviselı társaimat, ha van kérdésük
tegyék fel.
Loszmann János: Jelenleg Dunabogdányban védını? Onnan mért jön el? Akkor ott nem lesz
védını? Hol lakik?
Zékány Edit: Dunabogdályban egy GYES-en lévı kolleganıt helyettesítettem, a
szerzıdésem lejár, a kolleganı vissza jön. Szentendrén, Leányfalu határában lakom.
Nyíri Csaba: Zékány Edit évek óta helyettesíti Bonifert Editet. Jó kapcsolatot alakított ki a
leányfalusi szülıkkel, ha elfogadjuk a kistérségi védını javaslatát, akkor ennek megfelelıen
felolvasom a határozati javaslatot, és kérem, szavazzunk.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület
36/2011 (III. 30.) számú határozata.
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy 2011. április 1tıl a meglévı területi védını mellett újabb területi védınıi munkakör betöltésére Zékány
Editet választja.
Határidı: folyamatos
Felelısök: Nyíri Csaba polgármester, dr. Kasnyik Zsolt jegyzı
3. Tájékoztató a MOL kút átépítésérıl
Nyíri Csaba: Megkérem a fıépítész asszonyt tartsa meg a tájékoztatását.
Király Noémi: MOL kúttal kapcsolatban két dolgot emelnék ki. A közútkezelıvel kerültünk
szembe, mert a 11-es fıútról balra kanyarodó sávra köteleznek minket, a javaslatuk alapján az
összes parkolót elvennék és ez nem felel meg nekünk. Csütörtökre kértünk egy egyeztetést.
Azt fogjuk javasolni, hogy a sávok csökkentése mellett a járda legyen 1 méterrel keskenyebb,
így is marad a járdából, 1,5 méter. A sáv szélesség csökkenésével a sebbesség csökkenését is
el tudjuk érni.
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Nyíri Csaba: Felvetıdött, hogy kérelmezzük, abban az esetben, ha nem kerül pénzbe
legyenek forgalomlassító szigetek betéve, így talán a kamion forgalom is lassulni fog.
Király Noémi: A MOL parkosítással kapcsolatban két dolgot javasolnék: Önök is megkapták
a szerzıdést. A második pontban a murvás kerti sétány szélén a hullámos mőanyag helyett
maradjon ami van, sokkal szebb a jelenlegi. 15-ös pontban a növények ápolása 700 000 Ft-os
tétel. A MOL vállalta, hogy a kút megépítése után az eredeti állapotokat visszaállítja, így erre
a pontra nincs szükség. A meglévı padok felújítására 1 M Ft-ot különítettek el, ezzel és a
második pontban nyert pénzzel új padokat lehet venni. Az átütemezéssel a focipályánál lévı
asztalokat és padokat is ki lehetne cserélni. Be van árazva egy szép zene pavilon 721 000 Ftért. Kérdés hogy kell-e?
Nyíri Csaba: Elızetesen arról beszéltünk, hogy reményeink szerint a könyvtár és a
polgármesteri hivatal között lenne egy közpark, ezt a pavilont késıbb ide le lehetne hozni, pl.
vasárnapi hangversenyeket lehetne itt tartani.
Király Noémi: Itt van nálam az utcabútorokra egy ajánlat. Környékbeli fıépítészeket
megkérdeztem. Hárman is dolgoztak velük, meg voltak elégedve. A költségvetés ezekkel az
átcsoportosításokkal fedi egymást, de így új bútorok lennének. A cég egy magyar cég, de
kértem be árajánlatot egy másik magyar cégtıl is.
Nyíri Csaba: Adorján András képviselı úrnak adok szót.
Adorján András: A mostani parkoló sorsa mi lesz?
Király Noémi: Sajnos megszőnik, a KÖH-el való egyezkedés miatt.
Adorján András: Súlyos gondokat fog ez okozni.
Nyíri Csaba: Ott van a Duna parti 650 férıhelyes nagy parkoló.
Adorján András: Tudom, de gondokat fog okozni. Szerintem külön kellene a MOL-ról
tárgyalni. Megszámoltam a faluban jelenleg 7 féle pad, 4 féle buszmegálló van. Ha
meglesznek a fém buszmegállók akkor azzal harmonizáló utcabútorok kellenének. A CBA-nál
megint mások vannak. Ezt komplexen kellene kezelni, arra kérem, hogy figyeljünk az
egységes faluképre. Legyen kevesebb tárgy, de az egységes legyen.
Vancsó Géza: A MOL-al szerzıdést fogunk kötni, a pázsit feljavítása esetén az elsı
kaszálásig neki kell fenntartani. Az ötödik pont nem kell, az meg van. Itt is 105 000 Ft-ot
lehetne nyerni.
Cs. Kovács Gabriella: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén kaptuk meg a részletes
ajánlatot. Akkor azt mondtam, hogy célszerő lenne egy külön ülés, de most az a véleményem ,
hogy nem érdemes ragozni, az összeg ül, a kontrollárás megy, ne húzzuk az idıt kezdjék el az
építkezést. Ha van kérdés tegyük fel most a fıépítész asszonynak. Szerintem most zárjuk le:
idıt vesztünk, amíg a MOL kézséget mutat, addig döntsünk.
Nyíri Csaba: Én is ezt szerettem volna kérni. 2 hét múlva lesz 5 éve, hogy az elsı utam
megválasztott polgármesterként a MOL-hoz vezetett, akkor is Csorba Béla úr volt az
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igazgató. Akkor 30 M Ft-ról volt szó. HÉSZ-el próbálták a MOL-t presszionálni, hogy vigye
ki a telepet a központból. Akkor ez jó tárgyalási alapnak bizonyult. Változtak a vezetık,
elkészült a terv, politikai csatározások folytak Sok, sok tárgyalás után jutottunk el oda, hogy
10 M Ft-ot kapott meg az iskola alapítvány, az óvoda felújítására, 5 M Ft-ot a konyha
fejlesztésére fognak költeni, maradt 20 M Ft, aminek a nettó értéke 16 M Ft amit ésszerően fel
tudunk használni. A következı bizottsági ülésen fogadjuk el a megállapodást. 32 éve van a
földben a két tank, a MOL ki akarja cserélni, mert ezek szimpla falúak, az idı sürget, a
szakhatósági engedélyek hamarosan megérkeznek. Ha a szakhatóságok tudomásul veszik,
akkor alá tudjuk írni.
Loszmann János: Azt javaslom, hogy fogadjuk el a keretösszeget, de ne ezt a részletes
költségvetést.
Nyíri Csaba: A részletest mindenféleképpen átbeszéljük.
Adorján András: 16 M Ft lenne az egész térre költött pénz?
Nyíri Csaba: Igen, nettóban.
Adorján András: A látványtervet látta már valaki?
Király Noémi: Most kaptunk engedélyt arra, hogy megmutassuk. Az újságba is benne lesz
egy látványterv.
Nyíri Csaba: Zsőri szavazta meg a tervet, azt mondták, hogy szép lesz. Fıépítész asszony
errıl is fog tájékoztatást adni.
Cs. Kovács Gabriella: MOL-é ez a terület, kizárólag mőszaki kérdés lenne, ha építkezni
akarnak rá, a MOL nem kötelezhetı arra, hogy felújítsa, csak arra, hogy a testülethez
benyújtsa a szándékait.
Nyíri Csaba: Amennyiben a HÉSZ-nek megfelelıen fog bele, mi elutasíthatjuk, de viszi
másodfokra.
Király Noémi: A Tervtanács egyenlıre a településrendezési eljárást vizsgálta, lehet ez a terv
az alapja, de magáról a kútról most nincs szó, még kiviteli terv sincs.
Nyíri Csaba: Kérdezem, hogy a fıépítész asszony tájékoztatását elfogadják?
Kérem, szavazzunk.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület
37/2011 (III. 30.) számú határozata
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy elfogadja Király
Noémi fıépítész MOL-al kapcsolatos tájékoztatóját.
Határidı: folyamatos
Felelısök: Nyíri Csaba polgármester
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3. Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület beszámolója a 2010. évben végzett munkájáról
Nyíri Csaba: A Dunakanyari-Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásával házi
segítségnyújtásra kötött ellátási szerzıdésben foglaltak szerint a Figyelj Rám! Közhasznú
Egyesületnek évente beszámolási kötelezettsége van Leányfalun végzett tevékenységérıl.
A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület Házi segítségnyújtás (továbbiakban, mint Szolgáltató)
alaptevékenysége: szociális ellátás. Feladatait a jogszabályokban és az Alapító okiratban
foglaltak alapján látja el. Szakmai programját, figyelembe véve a személyes gondoskodást
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködési feltételeirıl szóló 1/2000.
(I.7.) SZCSM rendelet elıírásai szerint készítette el.
A házi segítségnyújtás, mint alapellátás keretében gondoskodnak azokról a rászoruló
személyekrıl, akik otthonukban élnek, és önmaguk ellátására nem, vagy csak részben
képesek. Az ellátást igénybe vevık és hozzátartozóik számára megnyugtató, hogy saját
otthonukban élhetnek, itt kapják meg a gondozó segítségét a személyi és környezeti tisztaság
fenntartásához, a külvilággal való kapcsolat ápolásához, érdekeik védelméhez.
A házi segítségnyújtás módját, formáit, gyakoriságát a gondozott egészségi állapota, szociális
helyzete és egyéni szükségletei alapján kell meghatározni, személyre szabott gondozási terv
szerint. Leányfalu területén 2010. évben összesen 11 fı vette rendszeresen igénybe a házi
segítségnyújtást, közöttük 5 fı új ellátott. A tárgyév során 6 fı került ki az ellátásból, 3 fı
elhalálozás, 2 fı idısek otthonába kerülés miatt, 1 fı nem kérte tovább a szolgáltatást.
Az étkezéshez nyújtott segítséget 3 fı vette igénybe, bevásárlást 3 fı, testi, személyi higiénia
biztosítását 11 fı, a közvetlen környezet tisztántartásának biztosítását 5 fı, orvoshoz kísérés,
gyógyszerkiváltás, gyógyszeradagolás iránti segítséget 11 fı, orvos elıírása alapján végzett
alapvetı gondozási, ápolási feladatok ellátását 9 fı, hivatalos ügyek intézését 11 fı, külsı
kapcsolattartás iránti segítséget 11 fı, szállítás iránti segítséget 3 fı igényelt, lelki gondozásra
valamennyi ellátott tekintetében szükség volt. 2010-ben Szilágyi Lídia tahitótfalusi lakos látta
el lelkiismeretesen, megfelelı szakmai hozzáértéssel a házi segítségnyújtással kapcsolatos
tevékenységet. Az Egyesület 2008. óta fogad életminıséget javító segédeszköz adományokat,
melyeket ingyenesen kölcsönöz az ellátottak, illetve a használatára szoruló, hozzá forduló
lakosok részére. Az Egyesület fogyatékossággal élı személyek részére is mőködtet támogató
szolgáltatást, fıként személyszállítás megoldása érdekében fordulnak hozzájuk. Leányfalun a
támogatást 1 fı vette igénybe 2010-ben. A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület Pszichiátriai
betegek közösségi ellátása terén is nyújt támogatást. Feladatuk az igénybe vevı otthonában,
lakókörnyezetében biztosítani a gondozás és rehabilitáció minden formáját, segítve ezzel a
betegek meglévı képességei, készségei megtartását, fejlesztését, problémáik megoldását, az
ıket megilletı egészségügyi és szociális ellátásokhoz való hozzájutását. 2010-ben Leányfalun
2 fı ellátott vette igénybe a szolgáltatást. Az Egyesület felvállalja a szenvedélybetegek
ellátásának támogatását is, amelyre normatívát nem tud lehívni. Mőködési engedéllyel
rendelkeznek és folyamatosan pályáznak a szolgálat intenzív beindítására. Leányfalun ennél a
szolgáltatónál nem volt ellátott 2010-ben. Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestülete a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesületet évi 871.200,-Ft -tal támogatta és
ugyanekkora összeggel támogatja az elfogadott költségvetés szerint 2011-ben is.
Krisztián Mária kívánja kiegészíteni az elhangzottakat?
Krisztián Mária: Szilágyi Lídiai is elkísért. Leányfalun a lakossággal nagyon jó kapcsolatot
ápol.
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Fehér Andrásné: Megköszönöm a szolgálatuknak az elvégzett feladatokat. Leányfalusi
lakosok nagyon szeretik ıket. Örülök, hogy rendszeresen itt vannak, bíznak bennük az
emberek.
Nyíri Csaba: Képviselı társaimnak van kérdése? Loszmann elnök úr.
Loszmann János: Személyi térítési díjról mondana valamit?
Krisztián Mária: A személyi térítési díj összege függ a jövedelemtıl, a szociális
körülményektıl. Méltányosságról is lehet szó. Minden évben meghatározzuk a szolgáltatás
díját, jelenleg 994 Ft/óra. Az intézményi díj: 605 Ft/óra. Aki nem rendelkezik jövedelemmel
annak ingyenes. A jövedelemtıl függıen sávolva vannak a díjak.
Nyíri Csaba: Nagyon szépen köszönöm, kérem tolmácsolja Spáth Gottfriedné felé a
köszönetünket. Kérem, szavazzunk.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület
38/2011 (III. 30.) számú határozata
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Figyelj Rám!
Közhasznú Egyesület 2010-ben Leányfalun végzett tevékenységérıl szóló beszámolót
elfogadja.
Határidı: folyamatos
Felelısök: Nyíri Csaba polgármester, dr. Kasnyik Zsolt jegyzı
5. Döntés a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi beszámolójának
elfogadásáról
Nyíri Csaba: Képviselı társaim is megkapták a beszámolót, ami most ismeretetek.

Intézményünk kistérségben betöltött szerepe

A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása által fenntartott
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat többcélú (szociális-gyermekvédelmi alapellátás)
integrált intézmény, amely két önálló szakmai egységbıl áll.
•

A Családsegítı Szolgálat, amely az 1993. III. szociális törvény alapján látja el
feladatait,

•

Gyermekjóléti Szolgálat, amely az 1997. évi XXXI: törvényben meghatározottak
alapján mőködik.

Ez az ellátási forma lehetıséget nyújtott a társult településeknek a kötelezı alapellátások
biztosítására, a szolgáltatások hatékonyságának, minıségének fejlesztésére.
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A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat ellátási területén 55 238 lakos, ebbıl 11 109
gyermek él.

Adatok az ellátott településekrıl
Település

Lakosság

Gyermekek

Beilleszkedési

RÁT

Kapcsolattartási

száma

száma

program

Szentendre

26 128

5 461

X

X

X

Leányfalu

3 500

712

X

X

X

Kisoroszi

965

177

X

X

X

Tahitótfalu

5 513

1 078

X

X

X

Pócsmegyer

1 887

344

X

X

X

Szigetmonostor

2 357

475

X

X

X

Dunabogdány

3 218

541

X

X

Pilisszentlászló

1 129

254

X

X

X

Budakalász

10 499

2 050

X

X

X

Visegrád

1 791

270

X

X

Összesen

56 987

11 362

ügyelet

A Kistérség által fenntartott Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Szentendrén
székhellyel, Budakalászon területi irodával rendelkezik. A telephellyel nem rendelkezı
településeken heti egy alkalommal helyben történı feladatellátást biztosítunk, kivétel képez
Tahitótfalu, melynek lakosságszáma és esetszáma heti két nap ellátást igényel. A hét többi
napján, a székhelyen, ill. telepirodában biztosítjuk az elérhetıséget. A helyben történı
feladatellátást erısítve Tahitótfaluban kihelyezett pszichológusi tanácsadást, valamint 2009.
évtıl havonta egyszer jogi segítségnyújtást is biztosítunk.
Tárgyi feltételek
A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat épülete intézményünk legneuralgikusabb pontja.
Az épület tetıszerkezete elkorrodálódott ezért, két iroda aládúcolásra került, felújítása
halaszthatatlanná vált. Maga az épület karbantartásra is minden évben egyre növekvı
összeget kell fordítani. A következı idıszakban minden lehetıséget meg kell ragadni, hogy
a Szolgálat minél elıbb megfelelı színvonalú épületben nyerjen elhelyezést. A Családsegítı
és

Gyermekjóléti

Szolgálat

technikailag

17

megfelelıen

felszerelt

intézmény.

Jó

eszközellátottságunk céltudatos, elırelátó gazdálkodásnak köszönhetı, célom a tárgyi
feltételek színvonalának megırzése, az elavult technikai eszközök folyamatos cseréje.

Gazdálkodás
A településszámok növekedésével, a közüzemi díjak inflációnál nagyobb mértékben történı
emelkedésével, valamint a régi épület karbantartásának költségei következtében jelentısen
megnövekedtek dologi kiadásaink. Az alap és kiegészítı normatíva azonban jelenleg még
lehetıvé tesz - tudatos gazdálkodással - kisebb fejlesztéseket is. Természetesen e gazdálkodás
2010. évben sem nélkülözhette a folyamatos takarékossági intézkedéseket.

Szociális szakemberek
A munkatársak képzettsége, továbbra is kiemelkedıen jó. Az intézmény valamennyi
munkatársa szakképzett, családgondozók felsıfokú szakirányú diplomával. Munkájukat egy
fıállású pszichológus valamint egy félállású fejlesztıpedagógus segíti. 2009 májusától
megbízási szerzıdéssel jogász alkalmazására is sor került.
Az intézmény mindennapi mőködtetését, a segítı feladatokat mindössze 2 fı technikai
dolgozónk látja el. Lelkiismeretességüknek, munkaszeretetüknek köszönhetı, hogy a
Szolgálat mőködése zavartalan.

Családsegítı Szolgálat
8 fı családgondozó
Ebbıl 1 fı a szakmai vezetı/ és
intézményvezetı

Mindkét intézményegységet
ellátja
1fı pszichológus
1 fı jogász
(megbízással havonta 8 óra)
1 fı ügyintézı/titkárnı

Gyermekjóléti Szolgálat
8 fı családgondozó
Ebbıl 1 fı a szakmai vezetı
1 fı fejlesztıpedagógus
(félállásban)

2 fı (fél-félállásban) takarítónı

Szolgáltatást igénybe vevık
A szolgáltatásokat igénybe vevık száma folyamatos, dinamikus növekedést mutat, ami az
évek óta kiemelkedıen jó munkakapcsolatnak is köszönhetı az észlelı és jelzırendszer
tagjaival, valamint a társszakmák szakembereivel.
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Családsegítı Szolgálat esetszáma

Családsegítı
Szolgálat
Esetek száma
Forgalom

2003.
év
165 fı
850

2004.
év
249 fı
1372

2005.
év
356 fı
2894

2006.
év
355 fı
3181

2007.
év
399
2994

2008.
év
432
3669

2009.
év
642
5764

2010.
év
695
5154

Gyermekjóléti Szolgálat esetszáma

Gyermekjóléti
Szolgálat
Ellátottak

2003.
év
248 fı

Forgalom

1107

2004.
év
273
fı
1972

2005.
év
296
fı
2615

2006. év
345 fı

2007.
év
388

2008.
év
417

2009.
év
447

2010.
év
440

4024

4515

4590

7155

5972

Szakmai
tevékenység
száma

Szakmai
tevékenység
száma

Szakmai
tevékenység
száma

Szakmai
tevékenység
száma

Szakmai
tevékenység
száma

A 2010. év értékelése
Egy intézmény mőködését elsısorban az ott végzett szakmai munka alapján lehet megítélni. A
következıkben bemutatom a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi szakmai
munkáját a kiemelten kezelt területekre helyezve a hangsúlyt.
•

Az intézmény megalakulása óta saját arculatának kialakítására törekedtünk. Az
állandóság, a biztonság megteremtése mellett folyamatosan kerestük a válaszokat az új
szükségletekre.

•

A törvényi változásokkal következtében folyamatosan korrigáljuk az intézmény
dokumentációs

rendszerét.

A

szolgáltatások

protokollját

szükség

szerint

folyamatosan frissítjük.
•

A minél tartalmasabb jelzırendszeri beszámolók érdekében – mind két szakmai
egység esetében - kérdıívet készítettünk a jelzırendszer tagjai számára.

•

2010-ben is növeltük a szakmai munka színvonalát: rendszeres esetmegbeszélés,
szakmai egységek közötti együttmőködés, képzésen való részvétel segítségével.

•

Az intézmény megalakulásakor a szakmai vezetık kivételével a munkatársak
valamennyien fiatal pályakezdık voltak, aki mára tapasztalt, érett szakemberekké
váltak.
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•

Az intézményben 7 évig a fluktuáció minimális volt. 2010-ben azonban a
Gyermekjóléti Szolgálat esetében 40% volt a pályaelhagyók száma. A megüresedett
álláshelyeket általában térségi frissdiplomás munkatársakkal töltöttük be, vállalva a
gyakornoki rendszer összes nehézségeit.

•

A családgondozók lelki egészségvédelmét 2010-ben is szupervízor alkalmazásával
biztosítjuk.

•

Folyamatosan bıvítettük és frissítettük kapcsolatunkat – mindkét szakmai egységben
– az észlelı és jelzırendszerrel.

•

Nagy hangsúlyt helyeztünk a lakosság körében a bizalom kiépítésére, ennek
eredménye jól érzékelhetı a szolgáltatásokat önként igénybe vevık számán.

•

A szakmai egységek programjainak kidolgozása során a szociális és gyermekvédelmi
szakemberek szakmai fejlıdésére, támaszkodtunk. Kiemelkedı a prevenciós,
közösségfejlesztı, foglalkoztatást elısegítı, valamint a kapcsolattartást segítı
komplex programunk.

•

A 2010-es évben továbbra is helyben elérhetıek voltak az intézmény pszichológusa
és jogásza által nyújtott szolgáltatások, így biztosítva a települések lakosai számára a
szolgáltatás könnyebb igénybevételét.

Családsegítı Szolgálat
•

A törvényi változások hatására még szorosabbá vált a kapcsolat az észlelı
jelzırendszer tagjaival. Kidolgoztuk az együttmőködés rendszerét, kiépítettünk
kapcsolatokat, aminek következtében rendszeresek a közös esetkezelések, valamint a
kistérségi és helyi jelzırendszeri találkozók.

•

A krízishelyzetben lévı, életvezetési, nehézségekkel küzdı sokproblémás személyek,
családok komplex esetkezelését tette eredményesebbé, hogy a családgondozók 2010.
évben is új ismeretekre tettek szert, illetve módszereket, technikákat sajátítottak el.

•

A Családsegítı Szolgálat kiemelt feladatának tekintettük, hogy tapasztalatainkkal
hozzájáruljunk az ellátási területünkön lévı Önkormányzatok szolgáltatásfejlesztési
koncepciójának elkészítésében, rendszeresen részt veszünk az Út a munkához
programjának véleményezésén.

•

Az ellátott települések Önkormányzataival kialakított kiemelkedıen jó kapcsolataink
révén rendszeresen meghívást kapunk a szociális és gyermekvédelmi ellátást érintı
kérdések megbeszélésére, valamint a települések szociális fórumaira.
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•

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a lakosság igényeit. 2010-ben jelentıs TB és
szociális ellátásban következett be változás, amelyrıl elıadás keretében tájékoztattuk
– településenként – az érdeklıdıket.

•

Az elmúlt évben jelentısen emelkedett az anyagi eredető problémákkal a
Családsegítı Szolgálathoz forduló személyek száma. Nıtt a díjhátralékosok, ezzel a
lakhatásukat féltı kliensek száma.

•

A Családsegítı Szolgálat 2010.-évben is rendszeresen győjtött és közvetített
adományokat. Az igényeket figyelembe véve elsısorban gyermekruhabörzét
tartottunk.

•

A nehéz anyagi helyzetben élı lakosság számára folyamatosan részt vettünk
díjhátralék csökkentését elısegítı pályázatokon. Az ellátott településeken összesen
1.046.342 Ft hátralék jóváírására került sor.

•

Folyamatosan segítünk a szociálisan hátrányos helyzetőek által az áram és
gázszolgáltatónál igényelhetı védett fogyasztói besorolás ügyintézésben.

•

Sikeresen mőködik az aktívkorú nem foglalkoztatott személyek munkába állásának
elısegítı beilleszkedési programunk. A program segítséget nyújt álláskereséséhez,
álláskeresési technikák elsajátításához, más juttatáshoz való hozzáféréshez, társadalmi
integráció elısegítéséhez.

•

Út a munkába program keretében 2010-ben is együttmőködtünk – az ellátás egész
területére kiterjedıen – a Munkaügyi Központtal a rendelkezési támogatásban
részesülık beilleszkedési programja keretében.

•

Az ellátási területen 60 rendszeres szociális segélyezettel és 81 rendelkezésre állási
támogatottal foglalkoztunk. 2010-ben az RSZS-ek száma 1/3-dal csökkent, amelynek
okai között szerepel: munkába állásuk, rokkant és öregségi nyugdíjaztatásuk.

•

Kistérségi szakmai mőhelyünk 2010.-ben is eredményesen mőködött, amelynek
keretében szociális szakemberek cserélhették ki tapasztalataikat. Tagjai a kistérség
szociális intézményeinek szakemberei.

•

2009-tıl jogász segít a szolgáltatást igénybe vevıknek eligazodni a jogszabályok
útvesztıjében, érdekeik képviseletében, kérelmek megírásában.

•

Pszichológusunk krízishelyzetben, családi – kapcsolati konfliktusok megoldásában,
valamint tartós munkanélküliek számára szervezett csoportfoglalkozás keretében
nyújt segítséget.
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Gyermekjóléti Szolgálat
•

A Gyermekjóléti Szolgálat esetében is jelentıs törvényi változások történtek,
amelyrıl folyamatosan tájékoztattuk a jelzırendszer tagjait. A törvényi változás két
jelentıs eleme a) igazolatlan iskolai mulasztás visszaszorítására és szankcionálására
bevezetett iskoláztatási támogatás felfüggesztésének jogrendszere. b) a hozzátartozók
közötti erıszak miatt alkalmazható távoltartásról. Eredményessége, hatékonysága
legkorábban a 2011. évben tapasztalható.

•

A gyermeki veszélyeztetettség megelızése, megszüntetése érdekében Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársai folyamatos kitartó munkával ápolják, építik, frissítik
kapcsolataikat az észlelı és jelzırendszer tagjaival.

•

Az észlelı és jelzırendszer tagjaival rendszeres jelzırendszeri találkozóinkon
tematikus elıadások, és jó példák bemutatásával igyekszünk az együttmőködés
hatékonyságát növelni.

•

Folyamatosan keressük a válaszokat a gyakran elıforduló problémák megoldására:
kapcsolattartás, iskolai mulasztás, szabálysértések növekedése, létfenntartási és
lakhatási problémák.

•

Az összetett problémák kezelésére – gyermeknevelési, családi konfliktus, életviteli és
anyagi gondok mellett megjelenik a magatartászavar, a beilleszkedési nehézség, a
szülıi elhanyagolás, a szenvedélybetegség, és a családon belüli bántalmazás- a
szakmai egység folyamatosan új stratégiák kidolgozására törekszik.

•

2010.-ben

is

sikeresen

megrendeztük

a-

Gyermekjóléti

Szolgálat

szakmai

tanácskozását, amelyek során számtalan új tapasztalatra tettünk szert, amit
felhasználtunk a további együttmőködés javítására.
•

Az elmúlt évek munkájának eredményeként ma már a sokproblémás családok
hatékony esetkezelésének elengedhetetlen része a gyermekkel kapcsolatba kerülı
szakemberek együttmőködése. Rendszeresek és eredményesek az esetkonferenciák.

•

A kapcsolattartást segítı programunk bevezetésének célja, a megszakadt vagy nem
megfelelıen mőködı szülı-gyermek kapcsolat helyreállítása. Területei: mediáció,
kapcsolatügyelet.

•

2010-ben csökkent a mediáció, de jelentısen nıtt a Kapcsolattartási Ügyelet
keresetsége. A sikeres mediáció csökkenésének oka, hogy a szakemberek ma már
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nagy tapasztalattal képesek megszőrni, mely esetekben nem alkalmasak a
konfliktusban élı felek a mediálásra.
•

A Kapcsolattartási Ügyelet szolgáltatás során 4családdal kerültünk kapcsolatba,
valamint számos esetben nyújtottunk információt a gyermek kapcsolattartási jogának
érvényesítése érdekében. Rendszeres kapcsolattartást 5 gyermek / 4 család esetében
sikerült foganatosítani. A Kapcsolattartási Ügyeleten megjelenek 3 év alatti
gyermekek is, így szükséges felkészülni az ı fogadásukra is. Igényként merült fel,
hogy hosszabban és hétvégén is elérhetı legyen a Kapcsolattartási Ügyelet.

•

Pszichológiai tanácsadás keretében pl. nevelési kérdésekben, életciklusból adódó
krízisekben, gyászfeldolgozásban kaptak segítséget a gyermekek és családjaik.

•

Fejlesztıpedagógus

segítségével

a

leghátrányosabb

helyzető

gyermekek

felzárkóztatása, önbizalom erısítése történik. A pótvizsgára való felkészítı
szolgáltatásunk a jelentıs mértékő leszakadást kívánja csökkenteni.
•

Jogász segít – mindkét szakmai egységben- a szolgáltatást igénybe vevıknek
eligazodni a jogszabályok útvesztıjében, érdekeik képviseletében, kérelmek
megírásában.
Pszichológus beszámolója:

•

A 2010-es évben a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pszichológusi
szolgáltatása szintén három településen volt elérhetı: Szentendrén, Tahitótfaluban,
illetve Budakalászon. A térségben történı ellátás továbbra is fontos szempont volt az
intézmény számára, mert így olyan személyek is igénybe tudták venni a pszichológusi
szolgáltatásunkat, akiknek egyébként a távolság miatt elérhetetlen lett volna.

•

Esetszám: 89 + 1 csoportfoglalkozás

•

Esetkezelés jellege: konzultáció – tanácsadás – egyéni terápia – családterápia – tréning

•

A 89 eset közül 47-en önként, kifejezetten pszichológusi segítségért fordultak az
intézményhez, 34-en a Gyerekjóléti Szolgálat, 8-an a Családsegítı Szolgálat
munkatársa közvetítésével érték el a szolgáltatást.
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•

Idén két alkalommal terveztünk csoportot, melyek közül Kisorosziban a gyermekek
részére indított foglalkozás, érdeklıdés hiányában elmaradt, illetve a Tahitótfaluban
a tartós munkanélküliek támogatását indítványoztuk csoportmunkával.

•

A térségi települések mindegyikérıl igénybe vették a pszichológusi szolgáltatást.
Elsıssorban a szentendrei lakosok kérik a szakszolgáltatást, de Leányfaluról és
Szigetmonostorról is többen megkerestek.

•

Az érdeklıdık körülbelül fele gyermeknevelési kérdésekben kér tanácsot. Sokan
pszichés problémájuk miatt keresik meg a segítséget, valamint kisebb mértékben a
családi kapcsolatuk zavara miatt jönnek a szolgálatunkhoz.

•

Még mindig jellemzı a térségben élıkre is az a társadalmi tendencia, ami szerint
inkább a magasabb iskolai végzettségő lakók azok, akik számolnak és igénylik is a
pszichológiai segítséget. Közülük is elsısorban a nık száma kiemelkedı. Részben
anyaként kérnek segítséget, de pszichés nehézségeiket is sokkal könnyebben
megosztják egy szakemberrel, mint azonos esetben a férfi lakosság. Sajnos, ık
sokszor csak késın, komoly mentális zavarok miatt kerülnek kezelésre, amelyek
prognózisa így kétséges kimenetelő.

A szakmai egységek közös tevékenységei
Az intézmény színvonalas szakmai munkáját a szakemberek szakmai felkészültségén túl
nagyban meghatározza a szakmai egységek egymás közötti, valamint az önkormányzati
intézményekkel és civil szervezetekkel való együttmőködési készsége is.
•

A szakmai egységek munkatársai megalakulása óta részt vesznek a szentendrei
éjszakai pingpong programban.

•

A „játék utazó nagyköveteiként” mobil játszóházunkkal jártuk a településeket, ahol
családi játéknapokat tartunk.

•

Karácsonyi ünnepség megszervezése lebonyolítása hátrányos helyzető gyermekek
egyének, családok számára.

•

Rész vettünk a társult települések rendezvényein, amelyek fontos részét képezik a
bizalomépítésnek (pl. falunap, családi hétvége).

•

Csatlakoztunk az ellátási területen mőködı iskolák, civil szervezetek szabadidıs és
szünidei

gyermekprogramjaihoz,

valamint

rendezvényekhez.
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a

Kistérség

által

szervezett

•

Gyermeknapi rendezvényünk, a kistérség leghátrányosabb gyermekeinek nyújtott
felhıtlen szórakozást.

•

A 2009-es évben hosszú idı után újra lehetıségünk volt nyári táboroztatásra, melyet a
2010-es évben sikeresen újra megszerveztünk.

•

A szakmai identitás megerısítését segítette elı a Kistérségi Szociális munkások
napjának megszervezése, lebonyolítása is, ami mára már hagyománnyá vált.

2011.-ben

is

kiemelt

feladatunknak

tekintem

új

szolgáltatásaink

színvonalának

megszilárdítását, szakmai munkánk tökéletesítését, eredményességi mutatóink folyamatos jó
színvonalon tartását.
2010. évi programok, szolgáltatások településenként
Települések

Programok, szolgáltatások

Minden település részvételével

A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat
szakmai napja
Szakmai Mőhely
Kistérségi Tábor
Karácsonyi Ünnepség
Gyermeknap

Kistérség területén

Szociális munkások napja

Tahitótfalu

Nyári szabadidıs programok
Karácsonyi adományok+ ajándék
ELMŐ pályázat: 108 554 Ft
Pszichológus
jogász
Tábor
Ruhabörze
Mobil játszóház
Részvétel a Gyermeknapi programon
Surányi pikniken részvétel
Karácsony
Tábor
ELMŐ pályázat: 12 000Ft
Mobil játszóház
Karácsonyi adományok + ajándék
Ruhabörze
ELMŐ pályázat, 186 737Ft

Pócsmegyer

Szigetmonostor
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Kisoroszi

Baba-mama
Gyermekcsoport az iskolában
Ruhabörze többször
Karácsonyi adomány +ajándék
Mobil játszóház
Tábor

Pilisszentlászló

Mobil játszóház
Szent László nap(részvétel)
Ruhabörze
Karácsonyi adományok

Leányfalu

Mobil Játszóház
karácsonyi adomány+ ajándék
Tábor
ELMŐ pályázat:10 000Ft
Baba-mama klub
Ruha börze, csere- bere akció
Mobil Játszóház
Karácsonyi adományok
ELMŐ pályázat: 12 000Ft
Mobil játszóház
ELMŐ pályázat 638 837Ft
Tábor
ruhabörze csere-bere akció
Éjszakai ping-pong
Karácsonyi adományok+ ajándék
Ruhabörze (havonta)
Mobil játszóház
ıszi-tavaszi, nyári szünidıs programok
Tábor
ELMŐ pályázat: 24 000Ft
Karácsonyi adomány+ajándék

Dunabogdány

Szentendre

Budakalász

Mobil játszóház
Karácsonyi adomány+ajándék
ELMŐ pályázat: 54 214Ft

Visegrád

Készítette:
Bognár Judit intézményvezetı
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A Családsegítı Szolgálat Leányfalu-térségi ellátás 2010
Családgondozó-Kiss Eszter

Általános adatok Leányfaluról:
Leányfalu a Pilis hegység lábánál, festıi környezetben Vöröskı, Nyerges hegy és a
Duna között fekszik Budapesttıl 27 km-re. Kiemelt üdülıterület, a Duna-Ipoly Nemzeti Park
része. 2010-ben lakosainak száma 3500 fı, a tavalyi évhez képest a lakosság kis mértékben
(kb.91 fıvel) gyarapodott. Gyermekek száma 712. A gyermekek számának örömteli
növekedése új feladat elé állítja a települést: megoldásra vár a gyermekek bölcsıdei
elhelyezése.
A 60-as évek végén próbafurásokat végeztek ennek eredményeképpen 36 C fokos hévíz tört
fel a földbıl. Így épült meg a termálviző strandfürdı. Ennek kapcsán még jelentısebb lett a
turisztikai forgalom, rengeteg üdülı pedig munkával látta el a község lakóit. Mára az üdülık
nagy része bezárt, megszüntetve ezzel sok ember munkahelyét. Ez a változás leginkább a 8
osztályt végzetteket érinti hátrányosan, mert megszőntek azok a kisegítı munkák, melyeket az
alacsony végzettségükkel is el tudtak látni.
A Családsegítı Szolgálatot megkeresı ügyfelek családi állapotukat tekintetében:
Gyermekét egyedül nevelı szülı: 2 fı
Egyedülálló: 8 fı
Házas/élettárs gyermekkel: 9 fı
Kapcsolatban él gyermek nélkül: 11 fı

Iskolai végzettségüket tekintve:

8 általános iskolánál kevesebbet végzett: 2 fı
Általános iskola: 9 fı
10 osztályt végzett: 10 fı
Szakmunkás iskolát végzett: 7 fı
Gimnázium: 6 fı
Szakközépiskola: 1 fı
Felsıfokú végzettség: 4
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Forgalmi adatok:
Éves forgalom (az esetekkel végzett forgalmi naplóban megjelenı tevékenységi csoporttal): 243
Esetszám: 30

Esetek megoszlása probléma alapján:
Foglalkoztatással kapcsolatos: 12 fı
Családi-kapcsolati: 5 fı
Életviteli: 4 fı
Információnyújtás: 2 fı
Ügyintézés: 7 fı
Egészségügyi: 1 fı
Gyermeknevelés: 3 fı

Esetkezelés jellege szerint, fıként:
Segítı beszélgetés: 45 alkalom
Információnyújtás: 83 alkalom
Ügyintézés: 16 alkalom
Konzultáció pszichológussal: 12 alkalom
Terápia: 8 alkalom
Pszichológusi tanácsadás: 34 alkalom
Baba-mama csoport: 14 alkalom
Családterápia: 1 alkalom
Egyéb: 30 alkalom

Szolgáltatásaink az 1993.évi III. törvény alapján az alábbiak:
-

Észlelı és jelzırendszer mőködtetése

-

Ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése

-

Szociális ellátások és szolgáltatások iránti igények feltárása

-

Aktív korú nem foglalkoztatott személyek együttmőködési programjának szervezése,
mőködtetése

-

Adományok győjtése, kiosztása, közvetítése

-

Humán jellegő civil kezdeményezések ösztönzése
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-

Mentálhigiénés tanácsadás

-

Tanácsadás, információnyújtás

-

Csoport mőködtetése

Szolgáltatásaink megvalósulása a 2010-ben:

Foglalkoztatással kapcsolatban 12 fı kért segítséget a Családsegítı Szolgálattól. Az
Önkormányzat által rendszeres szociális segélyben részesülık számára elıírt, a Családsegítı
Szolgálattal

történı

Beilleszkedési

program

keretében

6

fıvel

történt

kötelezı

együttmőködés. Jelzırendszeri tagoktól és az Önkormányzattól folyamatosan kapunk
jelzéseket,

amelyek

leginkább

foglalkoztatási

problémákkal

kapcsolatosak.

A

munkanélküliség leginkább az alacsony iskolázottságú lakosok esetében gyakoribb, de sajnos
egyre inkább megjelennek közöttük a középfokú, illetve felsıbb fokú végzettségőek is.
Álláskeresési problémák kezelésében, elektronikus levelezés elısegítésében, önéletrajz
írásban,

a telefon használat, internet, másolás, nyomtatás használatra bocsátásában,

hirdetések készítésében, feladásában tudtunk segítséget nyújtani.

Családi-kapcsolati probléma tekintetében vezetı szerep jut a családon belüli konfliktusok
megjelenésének és annak kezelésének. Ezt a problémát segítı beszélgetéssel, mediációval és
pszichológusi segítségnyújtással kezeljük.

Ügyintézéssel kapcsolatban az esetek száma nagyságrenddel nıtt, ezzel a problémával
kapcsolatos az igények sokfélék. Elsısorban társadalombiztosítással, szociális pénzbeli
ellátásokkal, valamint foglalkozással kapcsolatban jelennek meg.

Gyermekneveléssel és családi-kapcsolati problémákkal a pszichológusi esetkezesek száma
jelentısen emelkedett. Jellege szerint: terápia, konzultáció és pszichológusi tanácsadás
történt. Pszichológusi szolgáltatás a lakosok számára két helyszínen érhetı el, Szentendrén és
Tahitótfaluban.
2010-ben súlyos egészségügyi problémával is megkeresték Szolgálatunkat, ahol aktuális
szociális probléma kezelése mellett, igyekeztünk a családtagokat lelkileg is megtámogatni
nehéz élethelyzetükben
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Egyéb tevékenységeink:
2010-es évben sikeresen beindult a baba-mama csoport. A csoportban átlagosan megjelenı
személyek száma 6. A csoport beindítása Bonifert Zoltánné védını együttmőködésével
történt. A csoport félig önsegítı, félig tematikus, igyekszünk a kismamák igényi szerint
egyre több elıadást szervezni. Csoport foglalkozások helyszínét a minden igényt kielégítı,
szépen felépített Faluház adja. A foglalkozás keretén belül az édesanyáknak lehetıségük van
problémáik és tapasztalataik kicserélésére, a gyermekeknek pedig kortársaikkal való együtt
létre.

Csoportnak

saját

játékai

vannak,

amelyek

az

együttlét

mellett

további

tapasztalatszerzésre ösztönzi a gyermekeket, ezzel is segítve fejlıdésüket.

Jogi segítségnyújtás 2010-ben i is az ügyfelek rendelkezésére állt. A segítségnyújtási
szolgáltatást szintén Szentendrén és Tahitótfaluban vehetı igénybe, elızetes idıpont
egyeztetést követıen. Hozzánk forduló Leányfalui lakosok közül többen éltek ezzel a
lehetıségükkel.

ELMŐ pályázat második fordulójában hátralék kifizetésében segítséget nyújtottunk 1
fınek.

Pilisi tekerı elnevezéső Kistérségi rendezvény keretében a Családsegítı Szolgálat szervezése
által Leányfaluról 4 fı vett részt.

Hagyományosan 2010-ben is megrendeztük karácsonyi ünnepségünket, ahol a szociálisan
hátrányos helyzető családoknak győjtöttünk jelentıs mennyiségő adományt, amit ünnepi
programunk keretében nyújtottuk át. Ezen a rendezvényünkön Leányfaluról 5 fı vett részt.

Szentendre, 2010.02.15.

Kiss Eszter
Családgondozó
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A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója a 2010. évben végzett tevékenységérıl
Leányfalun
Leányfalun a gyermekjóléti szolgáltatást kistérségi fenntartásban a Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálat látja el, szentendrei székhellyel. A településen 2010. szeptember 16.án családgondozó váltás történt. Ettıl a dátumtól Danics Judit családgondozó helyett Deák
András látja el a gyermekvédelmi feladatokat.
Az alapellátásnak módja a családgondozók által végzett gyermekjóléti szolgáltatás a
gyermek testi és lelki egészségének, családban történı nevelésének elısegítése, a gyermek
veszélyeztetettségének megelızése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, illetve a
családjából kiemelt gyermek visszahelyezését szolgálja.
A szolgáltatás biztosítása során a hangsúly a veszélyeztetı tényezık csökkentésén
(prevención) és a család erısségeire való alapozáson, a családi egység megırzésén van. A
megelızésnek szerves része a Szolgálat által mőködtetett észlelı-és jelzırendszer. A
jelzırendszeri tagok a következık: nevelési-oktatási intézmények, házi-és gyermekorvosok,
védını, körzeti megbízott, gyámhatóság, Polgármesteri Hivatal ügyintézıi, illetve a nem
állami szervek.
A szentendrei Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat jelzırendszeri találkozójára 2010.
november 25.-én csütörtökön került sor a leányfalui Faluházban. A találkozóra a hat
meghívott jelzırendszeri tagból egy fı a Móricz Zsigmond Általános Iskola gyermekvédelmi
felelıse Csermely Alexandra jött el. Jelen voltak még Kiss Eszter és Deák András
családgondozók.
A jelzırendszeri találkozón a gyermekvédelmi területet érintı jogszabályi változásokról,
ill. a családsegítés fı problémáiról, igényeirıl és szükségleteirıl eset szó.
A Gyermekjóléti Szolgálat egy nagy téma köré építette fel a jelzırendszeri találkozót,
ezek a már említett jogszabályi változások: az igazolatlan mulasztások esetén bekövetkezı
eljárás, az iskoláztatási támogatás megvonása és felhasználása. Fontos tisztázandó kérdések
kerültek terítékre, pld.: hogy kinek mi a feladata, felelıssége és hatásköre (iskola, jegyzı,
gyermekjólét és az eseti gondnok).
A jelzırendszer mőködtetése mellett a Szolgálat fı feladatai a szervezés, szolgáltatás és
családgondozás. A családgondozás mindenkor a segítı kapcsolatra épül, amihez
elengedhetetlen a bizalom, ehhez idı kell, így a gondozás egy hosszabb folyamat, ami néha
évekig is eltarthat. A családgondozásnak filozófiája, hogy a gyermek jólétet akkor szolgáljuk
legjobban, ha megerısítjük a családot, mint egységet.
A 2010. év során egy újfajta protokoll került kialakításra természetesen erıs szakmai
alapokra helyezve azt. Ezt szolgálja a Gyermekjóléti Szolgálat új Együttmőködési
nyilatkozata, ami az ügyfelek részére egy átfogóbb, részletesebb képet ad a
gyermekvédelemben fontos szerepet betöltı Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységérıl, az
ügyfelek jogairól és kötelességérıl. Nagy hangsúlyt fektettek a Szolgálat adta lehetıségek
megismertetésére, a plusz szolgáltatásaink igénybe vételének módjáról, pld.: mediáció,
pszichológus, fejlesztı pedagógus, jogi segítségnyújtás, kapcsolattartási ügyekben való
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segítés. Minden szolgáltatás ingyenes, így a település összes lakója igénybe tudja venni,
elızetes egyeztetés és felvilágosítás után.
A családgondozás történhet:
 önkéntes megkeresésre,
 jelzırendszer által küldött személlyel,
 együttmőködésre kötelezés során: védelembe vétel esetében, szakellátásban lévı
gyermek családjával.

A Szolgálat gondozási eseteinek száma a kapcsolatfelvétel módja szerint 2010-ben:
Megnevezés
Kapcsolatfelvétel száma
Szülıvel közösen
3
Jelzırendszer által küldött
9
Gyámhatóság által kezdeményezett
5
Összesen:
17

A Gyermekjóléti Szolgálat a 2010. év alatt összesen 22 gyermeket gondozott alapellátásban,
ami 16 családot jelent.( Egy család esetében két helyrıl is érkezett jelzés.)
Szerencsére nem kellett gyermeket bántalmazás, illetve bőncselekmény elkövetése miatt
gondozni.
A kezelt probléma típusokat illeti, a következık jelentkeztek 2009-ben:

Megnevezés
Anyagi
Gyermeknevelési
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség
Családi konfliktus
Szülık vagy család életvitele
Szülıi elhanyagolás
Fogyatékosság, retardáció
Összesen

Probléma száma Gyermekek száma
(halmozott adat)
6
3
7
7
1
1
29
13
17
4
4
3
3
1
67
32

A probléma típusoknál a családi konfliktusokból adódó különféle problémákkal küzdı
családok, a szülı vagy család életvitelével kapcsolatos problémák kerültek elıtérbe a tavalyi
évben. Bár az anyagi problémák nem voltak számosak, de azok jelentısen befolyásolták a
családok napi megélhetését.
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A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységeinek adatai 2010-ben:
Megnevezés

Szakmai tevékenység
száma (halmozott adat)

Gyermekek
száma

Információnyújtás
Tanácsadás
Segítı beszélgetés
Hivatalos ügyekben való közremőködés
Családlátogatás
Konfliktuskezelés
Szakmaközi megbeszélés
Esetkonferencia
Összesen:

13
7
9
7
7
3
22
1
69

2
4
2
3
7
3
22
1
44

A 2010. év során is több szabadidıs programot szerveztünk a leányfalui gyermeke részére a
pld.: mobil játszóház, pilisi tekerı. A programokon átlagban 12-15 gyermek vett részt. A nyár
folyamán két leányfalui gyermeket egy hétig táboroztatott az intézmény Balatonszemesen. A
jövıben is cél a kialakított jól mőködı szakmai kapcsolatokat ápolni, a programokat
megırizni és lehetıségekhez mérten bıvíteni.
Kérdezem a vezetıasszonyt, hogy kíván kiegészítést eszközölni?
Bognár Judit: Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Képviselı-testület. Úgy érezzük, hogy ez a
település zárt önsegítı közösség, ezért az eset számunk nem túl magas, jól kezelhetıek. Jó a
kapcsolatunk a helyi védınıkkel, mondhatom bátran, hogy jelenleg a térség két legjobb
védınıje dolgozik itt. Sok településen megyünk el a falunapra, örömökben is szeretnénk ott
lenni. Így könnyebben megy a kapcsolat építés. Kérem Önök is fogadjanak bennünket. Van
pavilonunk, programunk, és mindez ingyenes. Hiába hétvége nem kérünk a szolgáltatásért
semmit. Kérem, ha lehet hívjanak meg.
Nyíri Csaba: Nem tudtunk róla. A falunap május 28-29-én lesz. Mind két napon szeretettel
várjuk Önöket. Kérem, vegyék fel a kapcsolatot Szelekovszky Beátával a Faluház
igazgatónıjével. Elektronikus úton is kérem megküldeni az ezzel kapcsolatos anyagokat.
Loszmann János: A második oldal szöveges része nem egyezik meg a táblázat számaival.
Dinamikusan növekszik a szolgáltatásban résztvevık száma, ennek nem örülök.
Bognár Judit: Ez jó, mert fontos a preventívség, szüntessük meg a veszélyeztetettséget. Jó,
hogy a problémák napvilágra kerülnek. Minden évben elérhetık a programjaink.
Loszmann János: Leányfalun nincs 6 fı rendszeres szociális segélyezett.
Bognár Judit: Ebben az esetben egész évrıl beszélünk, és ez változik.
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Stefanich Károly: 2010-ben másképp volt még a szabályozás, a számok egész évre
vonatkoznak. Aktív korú ellátott szám, most azok kapják a rendszeres segélyt.
Nyíri Csaba: Több kérdés nincs, kérem szavazzunk.

A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület
39/2011. (III.30.) számú határozata
Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a Családsegítı és Gyermekjóléti
Szolgálat 2010. évi beszámolóját elfogadja.
Határidı: folyamatos
Felelıs: dr. Kasnyik Zsolt jegyzı
6. KÓPÉ Póló- és Úszóiskola ügye
Nyíri Csaba: Átadom a szót a jegyzı úrnak.
dr. Kasnyik Zsolt: A jelenleg érvényes szerzıdés szerint a KÓPÉ jelenleg 1,6 M Ft-tal
tartozik a Termálfürdı Kft-nek és információi szerint 2,5 M Ft-tal a gázszolgáltatónak.
A Kópé az alternatív főtési rendszer használatáért fizetendı nettó 340 E Ft havi díjat –
korábbi szóbeli megállapodásra hivatkozva - vitat, mivel állításuk szerint itt egy beruházás
részletekben történı kifizetésérıl van szó, ugyanakkor a felek között kötött érvényes
szerzıdés folyamatos, szolgáltatás jellegő tevékenységet ír elı. Sajnálatos, hogy a KÓPÉ-val
való mőszaki együttmőködés is sok ponton megoldatlan /a főtés üzemeltetése, a sátor
tisztítása, stb/. Tény, hogy a sátor függı tulajdonlása /lízing/ miatt a téli üzemeltetés
összefügg a KÓPÉ kapcsolattal. Ha tehát megszüntetnénk a KÓPÉ-val való együttmőködést
/a lejárt tartozás erre jogi lehetıséget teremt/, csak évi mintegy 20 MFt pluszköltséggel
tartható fenn a téli üzemeltetés, amellyel mintegy 5-10 %-nyi bevétel állítható szembe.
Figyelembe véve az Önkormányzat kapcsolatot fenntartani szándékozó véleményét, a FB
javasolja:
- készüljön új, az együttmőködés minden részletkérdését rögzítı szerzıdés.
- A Kft két alkalommal felszólította írásban a KÓPÉ-t hogy fizetési kötelezettségének
tegyen eleget. A Kft kéri az Önkormányzat Képviselı-testületét, hogy döntsön arról,
kívánják-e jogi útra terelni a nem fizetésbıl adódó kötelességszegést.
- A Képviselı-testület foglaljon állást egy esetleges fizetési haladék felkínálásáról a
KÓPÉ felé /augusztus 31-i végsı teljesítés mellett/.
- a vezetés keressen más, gazdaságosabb konstrukciót a téli üzemeltetés megoldására.
/Más vállalkozó bevonása, a strandmedence üzemeltetése sátorral vagy a nélkül, téli
üzem csak a melegmedencékkel, stb/.
- meg kell oldani a kétféle főtés közös vezérlését és meg kell javítani a meghibásodott
hıcserélıt.
- meg kell oldani a sátor tisztítását és javítását.
A Testület állást foglalhat, döntést nem hozhat.
Loszmann János: Felügyelı Biztossági tagként ott voltam a Felügyelı Bizottság és a
Pénzügyi Bizottság ülésén. A Pénzügyi Bizottság álláspontja, hogy az ügyvezetı a fizetési
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határidıt 2011.08.31-ig hosszabbítsa meg. Szóbeli szerzıdést nem tudjuk elfogadni, csak az
írásbeli él, igazgató váltás is volt. Meg kell állapodni egy új teljes körő szerzıdésben.
Kósz Zoltán: Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Képviselık! Szeretnénk az elıállt helyzetre
némi magyarázatot adni. 6 éve vagyunk Leányfalu közösségének tagjai, korábban is adódtak
helyzetek, amikor tartozást halmoztunk fel. Nyáron kevesebb a költségünk és több a
bevételünk, télen ez fordítva van. Eddig ezeket tudtuk rendezni, de a jelenlegi helyzet
annyiból másabb, hogy a TiGáz felé is van tartozásunk. Mélyebbek a problémáink. Kevés a
mozgásterünk. Aki ismer minket tudja, hogy 6 éve egy nagy beruházással kezdtük a munkát.
Vízilabda sportegyesületnek indultunk, de van triatlon, szinkronúszó szakosztályunk is. A
tevékenységünket végig kísérte egy fajta tapasztalatlanság, talán bizonyos fontos
szegmensekre nem figyeltünk. Jelenlegi problémánk gyökere az elmúlt menedzsmenttel való,
nem túl jó viszony. Az alternatív energiaforrás 2 évig mőködött megfelelıen 2010.
decemberében felmondta a szolgálatot. A december havi gázszámlánk volt 2,5 M Ft ehhez
jött a január, február 2 M Ft, így jelenleg 4,5 M Ft a tartozásunk. Zoltai Bence idejében írattuk
meg az alternatív főtésre a pályázatunkat, İ mondta, hogy csináltassuk meg a Tóth Bélával,
mert az a strandnak is így jövedelmezı. Mi fizettük a beruházást, és sajnos nem tudtunk mást
tenni el kellett fogadnunk a helyzetet, így kerültünk oda ahol most vagyunk.
Petıváry Zsolt: Sokáig nem akartuk aláírni a szerzıdést, hisz a pályázatunk meg volt. Akik
írták azoknak kifizettünk erre, 400 000 Ft-ot. Erre mondta a Bence, hogy megcsinálják ık. 6
M Ft a beruházás, szálljunk be 3 M Ft-al, mivel nem tudtuk oda adni a 6 m Ft-ot. A maradék 3
M Ft-ot, meg két éve alatt le kell törlesztenünk, és utána írunk új szerzıdést, amennyiben nem
írjuk alá nem jöhetünk be a gyerekekkel. Sakk matt helyzet volt, aláírtuk. A magas
gáztartozásunk mellett van elektromos áram tartozásunk is. A Bencével volt egy szóbeli
megállapodásunk, hogy az általunk építetett hátsó kismedencébe, ha nincs edzés, bejöhetnek a
fürdıvendégek is, de emiatt ezt lekötik a villanyóránkról és nem kell áramdíjat fizetnünk.
Tavaly nyáron vettem észre, hogy pörög a villanyóra. 26 hónapig nem kellett volna fizetnünk,
de most azt is nekünk kell kifizetni, az kb 1-1.2 M Ft lesz. Jelenleg egy csapdában vagyunk
benne, és a megoldás valószínőleg egy mindenre kiterjedı új szerzıdés lenne, de addig is
rendezni kell a helyzetet. Mindenképpen szükség lenne egy új szerzıdésre., mert jelenleg
csapdában vagyunk. Még egy példa: sátorvilágítás: 2 éve az akkori vezetıségnek nem
tetszett, pedig akkor csináltattuk meg, és szép világos lett, de ık leszedették. 6 db külön
fényszórót vettünk, de ezek alig adnak fényt. Megjegyezném, hogy utána a leszedett
dolgainkat oda adogatta a büféseknek.
Nyíri Csaba: Mi az amit szeretnének? Miben tudunk segíteni?
Petıváry Zsolt: Leányfalun 100 gyerekünk van a havi bevételünk kb. 1 M Ft-ot sem éri el.
Költségeink: 500 000 Ft a sátor, 350 000 Ft a villany, 1,2 M Ft a gáz, 425 000 Ft a melegvíz.
Ez havonta 2-2,5 M Ft az 1 M Ft-os bevételünkhöz képest. Persze nem a pénz a lényeg, ha
nem a gyerekek, a sport. Nem nyerészkedünk, de még a szerzıdéseink is egyoldalúak.
Petıváry Zsolt: Új szerzıdést szeretnénk, hogy fenn tudjuk magunkat tartani.
Fehér Andrásné: Beleszólási jogunk nem nagyon van. Amennyiben megkapnák 08.31-ig a
haladékot az segítene? Az új szerzıdés megkötést feltétlen támogatom.
Petıváry Zsolt: Nagy az esélye annak, hogy a haladékkal helyre tudunk bilenni. Jön a
szezon, ez segít.
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Nyíri Csaba: Az a helyzet, hogy az olimpiai bajnokok szponzorálását is felfüggesztette sok
cég, mivel nehéz helyzetbe kerültek.
Kósz Zoltán: Örülünk, hogy elmondhattuk. Rengeteget hibáztunk, ez tény, tapasztalatlanok
voltunk, ezt szeretnénk rendbe tenni.
Cs. Kovács Gabriella: Köszönöm a szót Polgármester úr. Mélyebben beleástam magam ebbe
a problémába. A KÓPÉ sokszor olyan megállapodást kötött, ami számukra nem megfelelı, a
szóbeliek meg ugye elszálltak. Új minden részletre kiterjedı megállapodásra van szükség, ami
a jelenlegi strand vezetıség érdeke is, hisz İ a Testület felé elszámolással tartozik. Jó
szerzıdést kell kötni, ami mindkét félnek megfelelı. Fizetési haladékot 08. 31-ig tudunk adni,
a Pénzügyi Bizottságnak is ez a javaslata. A KÓPÉ-nak szerintem maradnia kell, hogy
öregbítse Leányfalu hírnevét, de ugyanilyen fontos a gyerekek sportolási lehetısége is. Ebben
a helyzetben nem maradhatnak.
Vancsó Géza: Én is az új szerzıdés megkötése mellett vagyok. Az elmúlt idıszakot, ha
mőszaki oldalról nézem: egy elektromos mérıt nem tudom, hogy lehetne lekötni egy
medencérıl. A hıkicserélı a gázfőtés ellen dolgozik. Nem értem, hogy nem derült ki?
Petıváry Zsolt: Nem lehet megoldani, hogy a gázfőtés és a hıcserélı együtt dolgozzon, az
összehangoláshoz mindkettı teljes leállítására van szükség. A hıcserélı 2 év alatt tönkre
ment.
Adorján András: A fennálló helyzetet rendezni kell.
Nyíri Csaba: Szeretném felkérni az elnök urat, hogy a Felügyelı Bizottság vizsgálja meg a
problémát.
Cs. Kovács Gabriella: A hıcserélı olyan szinten lett felállítva, hogy használhatatlan.

Nyíri Csaba: Több kérdés nincs, kérem szavazzunk.

A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete
40/2011. (III.30.) számú határozata
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
javaslata alapján úgy határoz, hogy tudomásul veszi Czuczor Attila, a Leányfalu Termálfürdı
Kft. ügyvezetı igazgatójának döntését, hogy a KÓPÉ Úszó- Vízilabda Sportegyesület (1039
Budapest, Rókahegyi út 47.) részére a jelenleg fennálló 1,6 MFT tartozás legkésıbbi 2011.
augusztus 31. határnappal fizetési haladékot biztosít.
A Képviselı-testület felkéri Czuczor Attilát, hogy a vizsgálja meg egy új szerzıdés
megkötésének lehetıségét.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Czuczor Attila, a Leányfalu Termálfürdı Kft. ügyvezetı igazgatója
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A polgármester 18.10 -18.20 –ig szünetet rendel el. Az ülés 18.20-kor folytatódik.
7. Döntés a 2011/2012-es tanév (leendı) elsı osztályok száma és létszám 20%-os
megemelésének ügyében
Nyíri Csaba: Leányfalu Nagyközség jegyzıje hatáskörében eljárva Leányfalu Nagyközség
tekintetében 2011. március 09.-re írta ki a tanköteles korú gyermekek beiratkozását. Ennek
teljesítése kapcsán a tanköteles korú gyermekek körzetében tartozó Móricz Zsigmond
Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 9-13.)
beiratkozást tartott a megadott határnapon. Tájékoztatom arról is, hogy a Közoktatásról szóló
1993. LXXIX. tv. (továbbiakban (Kt.) 6.§.(1) bek. szerint „A Magyar Köztársaságban - az e
törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek tanköteles. (2) A gyermek, ha eléri az
iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban a naptári évben, amelyben a
hatodik, legkésıbb amelyben a nyolcadik életévét betölti, tankötelessé válik. A gyermek, ha
az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, abban a naptári évben, amelyben a hatodik
életévét május 31. napjáig betölti, megkezdi a tankötelezettség teljesítését. A szülı kérelmére
a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét december
31. napjáig tölti be. A tankötelezettség kezdete annál a gyermeknél eshet a nyolcadik életévre,
aki augusztus 31. utáni idıpontban született. A tankötelezettség teljesítése a tanév elsı tanítási
napján kezdıdik. A Kt. 6.§.(4) bek. szerint az iskola igazgatója dönt a tankötelezettség
kezdetérıl az óvoda véleménye alapján, illetıleg ha a gyermek nem járt óvodába, vagy az
óvoda kezdeményezi a nevelési tanácsadó véleménye alapján; a sajátos nevelési igényő
gyermek esetén a tanulási képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs bizottság vagy az
országos szakértıi és rehabilitációs tevékenységet végzı szakértıi és rehabilitációs bizottság
szakértıi véleménye alapján.
Az oktatási intézmény jelzése szerint a 2011/2012-es tanévre 1. osztályba beiratkozott tanulók
száma: 27 gyermek
Az oktatási intézmény jelzése szerint felvételre jelentkezett (elıjegyzett) még 7 fı. Ebbıl a
hét gyermek esetében 5 gyermeknek az idısebb tetvére jelenleg is az iskolában /Móricz
Zsigmond Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (2016 Leányfalu, Szent Imre herceg
útja 9-13.)/ tanul ill. tanulói jogviszonnyal rendelkezik. Méltányolható szülık azon kérelme,
hogy ha felsıbb évfolyamra járó gyermeke után a testvér is felvételre kerüljön ugyanazon
általános iskolába, függetlenül a lakóhelytıl.
Mellékelten tájékoztatom a T. Képviselı-testületet a jelenleg a helyi általános iskolában
tanulói jogviszonnyal rendelkezı, de nem leányfalui állandó lakóhellyel rendelkezı
gyermekekrıl:
• Tahitótfalu:
26 fı
• Pócsmegyer:
16 fı
• Dunabogdány: 9 fı
• Szentendre
9 fı
• Visegrád
1 fı
• Budapest
1 fı
Összesen:
62 gyermek
A helyi nyilvántartás szerint (2011/2012-es tanév 1. osztályba a tankötelezettség ellenére)
beiratkozás nem történt meg 15 leányfalui gyermek esetében.
A fentiekre tekintettel az eljáró hatóság (jegyzı) tájékoztatta a szülıt, hogy a Kt. 7.§.(1) bek.
alapján a tankötelezettség - a szülı választása alapján - iskolába járással vagy
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magántanulóként teljesíthetı. A fentiekre tekintettel 2011. március 11-én - fenti esetekben felhívtam a szülı(k) figyelmét arra, hogy a levelem kézhezvételét követı 8 napon belül a
gyermeke lakóhelye szerint illetékes oktatási intézményt (Móricz Zsigmond Általános Iskola
és Napköziotthonos Óvoda (2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 9-13.) személyesen
keresse fel, és ott az intézményvezetés elıtt nyilatkozzon arról, hogy a gyermeke
tankötelezettségének teljesítését hol kívánja biztosítani.
A felhívás ellenére még nem minden szülı jelzett vissza. Ez idáig a szülık fele élt
tájékoztatással az iskola illetve a hivatal irányában a tankötelezettség teljesítése kapcsán. A
visszajelzéssel élı szülı közül mindösszesen 1 gyermek esetében – feltételesen – jeleztet a
beiratkozási szándékát a helyi általános iskolába.
A fentiekre tekintettel vélelmezhetı az, hogy azon leányfalui gyermekek esetében
(2011/2012-es tanév 1. osztályba a tankötelezettség ellenére) akik beiratkozást nem
teljesítették, azok más intézményt kívánnak igénybe venni a tankötelezettség teljesítése
kapcsán. Ellenben az elıjegyzésbe vett nem leányfalui lakosú 7 gyermeken felül több
gyermek szülıje is jelezte, hogy amennyiben lehetıség nyílik 2 elsı osztály beindítására helyi
szinten, akkor Leányfalura kívánja gyermekét beíratni.
Az oktatási intézmény jelzése szerint az óvodában marad 3 gyermek:
Egy gyermeknek szakértıi vélemény alapján Vácon kell megkezdenie tanulmányait.
Az oktatási törvény szerint 31 fı fölött csoportbontást kell eszközölni, azaz 2 elsı osztály
beindítása megkerülhetetlen. A T. Képviselı-testületnek a fentiek alapján érdemben arról kell
döntenie, hogy a csoportbontás megtörténjen-e vagy 2011/2012-es tanév 1. osztályba
beiratkozók létszámát maximálja úgy, hogy csoportbontásra ne kerüljön sor, azaz a nem
Leányfalu lakóhellyel rendelkezı gyermekek ne kerüljenek felvételre. Itt kívánom
megjegyezni azt, hogy elıállhat azon helyzet is, hogy a Leányfalun lakóhellyel nem
rendelkezı gyermekek felvétele elutasításra kerül, de a szülı(k) és a gyermek leányfalui
állandó lakóhelyet létesít1, és így már körzetes iskolává válik a helyi általános iskola, amely
esetben a felvétel nem tagadható meg. Kérdés az, hogy ezen „trükközésre” kényszerítsük azon
szülıket, akik a gyermeküket a nem körzetes iskolában kívánják beíratni vagy inkább szabad
lehetıséget – feltétel nélküli - biztosítani a tankötelezettséget Leányfalun teljesítendı
gyermekek ill. szülık részére.
Amennyiben a T. Képviselı testület felhatalmazást ad arra, hogy 2011/2012-es tanév kapcsán
2 elsı osztály beindítására - az intézményvezetı tájékoztatása szerint – a gyermekek
elhelyezése megoldható úgy, hogy a szertár átalakítható kisebb osztályteremmé. Továbbá a
költségvetés (terv) készítésekor az intézmény plusz 2 tanítói állás és hozzá kapcsolódó
költséggel számolt, azaz a költségvetésben erre összeg elkülönítésre került, de ügyes
létszámgazdálkodással elérhetı, hogy 2 tanító helyet csak 1 tanítót kell felvenni, így a
költségek is csökkennének. A személyi feltétel megteremtésén felül a kialakított plusz terem
bútorral (asztal, szék) berendezése jelent költséget.
Jelenleg az Móricz Zsigmond Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda alapító okirata a
tanulói létszámot 250 fıben maximálja. Most jelenleg arra vonatkozóan nem lehet
megállapítást tenni, hogy az esetlegesen 2 elsı osztály beindítása akkora tanulói
létszámnövekedést eredményezne, hogy a maximált létszám túllépése bekövetkezne-e, mivel
várható, hogy a 4. osztály és 6. osztályos tanulók közül lehetnek olyanok, akik 6 vagy 8
osztályos gimnáziumban kívánják a tanulmányaikat folytatni.
A T. Képviselı testület akár támogatja, akár nem támogatja 2 elsı osztály beindítását a
jelenlegi létszámok alapján a létszám 20%-os megemelésének kérdésében akkor is dönteni
1

A családjogi törvény szerint a szülı köteles a gyermeket saját háztartásában gondozni. Továbbá a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény és a végrehajtását elısegítı
146/1993. (X.26.) Korm. rendelet alapján a kiskorú bejelentkezése esetén a szülı bejelentkezése is
elengedhetetlen azonos lakcímre.
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kell. Tekintettel arra, hogy az oktatási törvény az osztály létszámot 26 fıben maximálja, a
Képviselı-testület ill. a fenntartó döntése alapján 20%-al megemelheti a maximált létszámot,
amely alapján így kialakulhat a 31 fı. (26+5 /20%/ = 31)
Amennyiben 2 elsı osztálybeindítását támogatja a T. Képviselı–testület, akkor kialakítható
optimális osztálylétszám.
Adorján András: A kulturális bizottsági ülésen nem volt errıl szó, akkor még csak 25 fı volt
a beíratottak száma.
Takácsné Czap Éva: Akkor jeleztem, hogy addig a napig még 15 gyerek nem jelent meg a
beiratkozáson, 1 beiratkozott így vagyunk 27-en, mivel az egyik tanulót két fınek kell
számolni, abban az esetben fog ide járni, ha nem veszik fel Vácra. Az óvodavezetı felhívta az
iskolát, és nem valószínő, hogy a két fıs gyermeket felveszik. 7 fı külsıs jelentkezett, ebbıl
öt gyermeknek a testvére már itt tanul. Amennyiben a Testület engedélyezi 14-16 fıs kis
létszámú elsı osztályt indítanánk.
Loszmann János: 62 nem leányfalusi gyermek jár ide, ezen a tendencián változtatni kell. A
falu fizeti ezen a gyermekek oktatásának a 60%-át. Ez fenntarthatatlan dolog, amikor a
költségvetés így áll, nem tudunk ilyen feladatokat felvállalni.
Takácsné Czap Éva: 30% a külsıs gyerekek száma, a hiányzó létszámot pótolják ki, fıleg a
felsı tagozatban.
Nyíri Csaba: 37% az állami normatíva, és 63%-ot tesz hozzá az önkormányzat az oktatási
költségekhez. Tudjuk, hogy a szülık trükköznek, bejelentkeznek, hogy biztosítsák a
gyermeküknek a helyet.
Loszmann János: Melyik gazdaságosabb a büntetés a fel nem töltött osztályok miatt vagy a
külsıs gyerekek tanítatása?
Takácsné Czap Éva: Az oktatást az állam normatíva fedezi, de a napközi veszteséges.
Nyíri Csaba: Gondoljatok bele, mi van azokkal a leányfalusi gyerekekkel akik pl.
Szentendrére járnak iskolába. Öröm az, hogy azon kell elmélkednünk, hogy egy vagy két
osztály induljon.
Ott Józsefné: Örültünk annak, hogy az iskolának végre vannak szertárai, és most ebbıl lenne
egy osztályterem. Kérdés, hogy a plusz létszám mennyire befolyásolja a konyha
terhelhetıségét?
Takácsné Czap Éva: Augusztus végére tudom meg fixen, hogy mennyivel nı a létszámunk,
de egy kis létszámú osztály nem növeli meg a konyha leterheltségét.
Adorján András: 1 gyerek évi 300 000 Ft-ba kerül. Ennek a 63 %-át állja az önkormányzat a
saját költségvetésébıl. Dicsıség, hogy ide jönnek a gyerekek, de terheli a költségvetést. Plusz
költséggel jár az is, hogy bıvíteni kell. 3 éve pont ezt meséltem. Kiemelném az Alapítványt.
Soha senki nem köszönte meg nekik a hatalmas segítséget amit nyújtanak. Az Oktatási
törvény 8 §-a szerint + 10 %-al emelhetı a létszám. Madarász Hedviggel beszéltem az
Oktatási Minisztériumból. 32 fı a plafon, évközben lehet 10%-al emelni, vagyis 35 fıig. Ha
falunak nincs pénze, akkor érdemes ezen elgondolkozni. 19 fıs osztály létszám esetén
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mindenki ide akarja majd hozni a gyermekét. Tehát az állás foglalás szerint 35 fıig emelhetı
a létszám.
Nyíri Csaba: 3 éve generált elıször vitát a második osztály indítása, akkor azért kellett, mert
betelepülési hullám volt, annyi leányfalusi lakos jelentkezett, hogy az volt az ésszerő, ha
kívülrıl felveszünk melléjük. Összesen 62 külsıs gyerekünk van a 8 osztályban.
Adorján András: Már 3 éve is kértem, hogy gondoljuk át, a döntés 8 évre szól, úgy kell
számolnunk.
Takácsné Czap Éva: Annyi kiegészítés, hogy a törvény szerint a 10%-os emeléshez szülıi
beleegyezésre is szükség van. Melyik szülı egyezne bele egy akkora létszámú elsı osztály
indításához?
Adorján András: A lehetıség adott. Iskolaszéknek kell beleegyeznie. A szülıknek meg kell
értenie, hogy az Önkormányzat nehéz helyzetben van. 1 év haladékot kapunk, ha lehet, akkor
ne most bontsunk. A törvény lehetısége ad rá. Meg kell beszélni a szülıkkel, lehet, hogy
belemegy az iskolaszék és akkor 1 évet nyerünk a bontásig.
Nyíri Csaba: Egy vagy két osztály indítása lelkiismereti kérdés. Mindig hangsúlyozom:
vidéki gyermekek sok helyen hátránnyal indulnak, biztosítani kell az esély egyenlıséget a
leányfalusi gyerekeknek. Agydíjas kutatónk van. Az oktatás színvonala nem lehet kérdés,
amit a fejbe bele teszünk, azt nem lehet elvenni. Az oktatást nem lehet csak anyagi kérdés.
Több kérdés, felszólalás nincs, így kérem, szavazzunk.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület
41/2011.(III.30.) számú határozata
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Móricz Zsigmond Általános
Iskola és Napköziotthonos Óvoda 2011/2012-es tanévében a maximált elsıs osztálylétszámot
20% -al megnöveli.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Nyíri Csaba polgármester, Takátsné Czap Éva iskola igazgató

Kérem, szavazzunk, arról, hogy hány elsı osztály induljon.
A Képviselı-testület 4 igen, 2 nem, 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület
42/2011.(III.30.) számú határozata
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete engedélyezi, hogy a Móricz
Zsigmond Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 2011/2012-es tanévében két elsı
osztályt indítson.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Nyíri Csaba polgármester, Takátsné Czap Éva iskola igazgató
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8. Leányfalu, Akácos utca hrsz. 2548. ingatlanon öt db parkoló kialakításához
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat és közterület használati engedély kiadása
Vancsó Géza: D. Szabó Zsolt, Leányfalu, Akácos utca 2. szám alatti lakos kérelemmel
fordult Leányfalu Nagyközség Önkormányzatához, hogy az ingatlana és az Akácos utca
között elhelyezkedı, 2548 hrsz. önkormányzati tulajdonban lévı ingatlanon 5 db
parkolóhelyet alakíthasson ki, melyek az ingatlanán létesítendı, szezonálisan mőködı kávézó
és helyben sütött pékáru forgalmazására alkalmas üzlet üzemeltetését szolgálná. Az üzlet
elsısorban a kerékpárút forgalmára számít, de a jogszabályok szerint a gépjármő várakozó
helyek is szükségesek. Ehhez közterület-használati és tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat
szükséges a Képviselı-testülettıl. Kérelmezı a helyszínt és a kialakítást ábrázoló mőszaki
dokumentációt készíttetett az 5 darab gépkocsi beállását biztosító, gyephézagos elemmel
burkolt parkoló kialakításáról. Mivel a parkolók a 2548 hrsz-ú, idıszakos vízelvezetı árok
(kivett vízfolyás mővelési ággal nyilvántartott) területén, a töltés mentén lenne kialakítva,
kértük a vízügyi szakhatóság állásfoglalását. A megkeresett hatóság szakhatósági
hatáskörének hiányát állapította meg. A 2548 hrsz ingatlan nem minısül közútnak, a területen
kialakítandó parkolásra alkalmas térburkolt felület kialakítása így nem esik a közúti
közlekedésrıl szóló 1988. évi I. tv hatálya alá sem.
A parkolók kismértékő földmunkával járó terepalakítás után térburkolással lennének
kialakítva, az Akácos utca út szelvényén kívül, annak forgalma zavarása nélkül. A parkolók
kialakítása a HÉSZ -szel nem ellentétes, mint térburkolás nem szerepel az építési
engedélyköteles tevékenységek körében.
Támogatom a létesítményt. Fontos hely a gomba, de a bicikli út mellé kell más is, életképes
ötlet, de az építési szabályzat elıírja, hogy gépkocsi parkolót biztosítani kell. 10 m2-ként 1
db-ot. D. Szabó Zsolt úr 5 db helyet szeretne kialakítani, ez a vízmosásból 2,5 métert vesz el.
Az engedélyt azért a Testületnek kell kiadnia, mert a tulajdonában van ez az ingatlan.
Gyephézagos burkolat készülne, gondozottabb lenne.
Cs. Kovács Gabriella: Amikor elolvastam az elıterjesztést, egy mondat szemet szúrt: „ a
kérelmezı azonnal távozik a területrıl „ A falu déli részén lévı ellátatlan területen
szolgáltatást nyújt, rendezi a területet, kulturáltabb lesz minden, és egy bármikori Testület
bármikor felmondhatja, erre való hivatkozással.
Vancsó Géza: A vízmosás mellett bizonyos sávot biztosítani kell. A vis maior esetre
gondoltunk a megfogalmazásnál.
Adorján András: A jegyzı úrtól kérdezem: ha autók állnak ott és történik valami akkor kit
terhel a felelısség?
dr. Kasnyik Zsolt: A bérlıt.
Loszmann János: A töltés marad?
dr. Kasnyik Zsolt: Igen marad, ez egy széles telek. 6 méter széles az út ott van a sánc.
Loszmann János: Árvíz esetén mi történik?
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dr. Kasnyik Zsolt: Ha ott jön a víz az úton is jön.
Nyíri Csaba: D. Szabó Zsolt színvonalas vendéglátó üzletet kíván a Duna parton
megvalósítani, amiben nem bıvelkedik Leányfalu. Két mőszakis is megnézte, támogatják,
kérem a képviselıket, hogy ık is támogassák a javaslatot.
Cs. Kovács Gabriella: 13 éve lakom ott, soha nem volt színültig tele a patak.
Nyíri Csaba: Kérem, szavazzunk a módosításnak megfelelıen.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete
43/2011. (III.30.) számú határozata
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete támogatja öt darab parkolóhelyhez
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kiadását a Leányfalu, Akácos u. 2548 hrsz -ú
önkormányzati tulajdonú kivett vízmosás mővelési ággal nyilvántartott területen azzal a
feltétellel, hogy amennyiben a terület felhasználása azt indokolja és szükségessé teszi a
továbbiakban, a létesítményt D. Szabó Zsolt (2016 Leányfalu, Akácos utca 2.) kérelmezı 60
napos felszólításra, kártalanítás igénye nélkül megszünteti és saját költségén gondoskodik az
eredeti állapot helyreállításáról. Kérelmezı a terület igénybevételért megfizeti a mindenkor
érvényben lévı rendelet szerinti közterület használati díjat. Kérelmezı köteles folyamatosan
gondoskodni a kialakított parkolók rendeltetésszerő és biztonságos használatra alkalmas
állapotának fenntartásáról. A hozzájárulás kizárólag a terület parkolóként való kialakítására és
használatára vonatkozik, annak elkerítésére, ott parkolási díj szedésére, más célú
hasznosításra Kérelmezıt nem jogosítja fel.
A Képviselı-testület felhatalmazza Nyíri Csaba polgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájáruló
nyilatkozatot és a közterület használati engedélyt fenti feltételekkel kiadja.
Határidı: folyamatos
Felelısök: Nyíri Csaba polgármester, dr. Kasnyik Zsolt jegyzı

9. Leányfalu, 1476. hrsz –ú ingatlan értékesítése
Nyíri Csaba: Megadom a szót Loszmann János elnök úrnak.
Loszmann János: Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. március
31 –én tartott ülésén az alábbi határozatot hozta:
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület
42/2010. (III. 31.) számú határozata
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestülete úgy határoz, hogy az 1476 hrsz. -ú
ingatlant 2.538.000,- Ft áron értékesíti Tanos Lászlóné kérelmezı számára úgy, hogy a vevı
vállalja az adásvétel összes felmerülı költségét, továbbá köteles összevonni a megvásárolt
ingatlant és a már tulajdonában lévı két ingatlant 2010. szeptember 15-ig és felhatalmazza a
Polgármestert az adásvételi szerzıdés aláírására.

42

Határidı: 2010. szeptember 15.
Felelıs: Nyíri Csaba polgármester
Tanos Lászlóné 2011. március 16 –án érkeztetett levelében kérelemmel fordult Nyíri Csaba
polgármester úrhoz, amelyben a tárgyi ingatlanra vonatkozó vételi szándékát 2.200.000 Ft
vételár ellenében megerısítette.Indokolásul elıadta, hogy az ingatlan keskeny,
erdımaradványos terület, azon semmiféle közmő nincs, sem közútról, sem magánútról nem
közelíthetı meg. Továbbá hivatkozott arra is, hogy a telek összevonási kötelezettség miatt
többszázezres költsége merül fel. Az elıterjesztés mellékletét képezi Tanos Lászlóné kérelme,
illetve a hivatkozott ingatlan elhelyezkedését ábrázoló térképszelvény.Az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdése alapján „Mentes az adó alól a
beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése, kivéve az építési telek (telekrész)
értékesítését”.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. március 23 –án tartott ülésén az elıterjesztést
tárgyalta és foglalt állást, hogy Tanos Lászlóné kérelmezı részére 2.538.000,- Ft áron
értékesíti az ingatlant és nem ír elı telekösszevonási kötelezettséget.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és arra döntésre jutott, hogy az áron ne
változtassunk, de vegyük ki, hogy köteles összevonni.
Nyíri Csaba: Kérem, szavazzunk.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület
44/2011. (III.30.) számú határozata
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a
42/2010.(III.31.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy az 1476 hrsz. -ú
ingatlant 2.538.000,- Ft +Áfa (azaz kettımillió-ötszázharmincnyolcezer forint + Áfa) áron
értékesíti Tanos Lászlóné kérelmezı számára úgy, hogy a Vevı vállalja az adásvétel során
felmerülı összes költséget és felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerzıdés aláírására.
Határidı: folyamatos
Felelısök: Nyíri Csaba polgármester, dr. Kasnyik Zsolt jegyzı

10. Döntés a Leányfalu, Gyulai Pál u. 32/A. szám (hrsz. 1331.) alatti ingatlan
értékesítésérıl
Nyíri Csaba: Megadom a szót Loszmann János elnök úrnak.
Loszmann János: Leányfalu Nagyközség Önkormányzata érékesíteni kívánja a Leányfalu,
Gyulai Pál u. 32/A. szám (hrsz: 1331.) alatti ingatlant.
Önkormányzati ingatlan étékesítése elıtt ingatlanforgalmi értékbecslés szükséges, melyet dr.
Földi László ingatlanforgalmi értékbecslı elkészített és e elıterjesztés mellékletét képezi.
Továbbá tartalmazza az elıterjesztés az érintett ingatlant ábrázoló térképszelvény.
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Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdése alapján
„Mentes az adó alól a beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése, kivéve az építési telek
(telekrész) értékesítését”. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. március 23 –án tartott
ülésén az elıterjesztést támogatta, miszerint nyilvános pályázat útján kerüljön értékesítésre az
ingatlan. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak nem volt ellenvetése, jelenjen meg az
önkormányzati újságban, én kicsit keveselltem az összeget, de el kell fogadni, hogy ennyire
értékelték. A megjelenés után értékesíthetıvé válik.
Vancsó Géza: 1330 a helység csoport az önkormányzat tulajdona, ez a telek épülettel határos,
a beépítési korlátot tartani kell, egy kis csúcs benyúlik a Gyulai Pál utcába. Ezek elég erıs
korlátot jelentenek, a megadott ár reális.
Nyíri Csaba: Nem titok, Molnár Ferenc is pályázik rá. A vállalkozása miatt szüksége van
öltözıkre, és itt alakítaná ki ıket. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatának
megfelelıen az április 15-én megjelenı újságban a hirdetés benne lesz. Kérem, szavazzunk.
A Képviselı-testület 7 igen, szavazattal a következı határozatot hozta:
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület
45/2011. (III.30.) számú határozata
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Leányfalu,
Gyulai Pál u. 32/A. (hrsz: 1331.) szám alatti ingatlant 5.893.000 Ft +Áfa (azaz ötmilliónyolcszázkilencvenháromezer forint +áfa), azaz bruttó 7.366.250 Ft (azaz hétmillióháromszázhatvanhatezer-kettıszázötven) forint összegért nyilvános pályázat útján értékesíti.
Az adásvétel során felmerülı összes költséget vevı köteles viselni.
A pályázat beadási határideje: 2011. április 29. 12.00
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan értékesítésre vonatkozó
adásvételi szerzıdést a legkedvezıbb ajánlattevıvel megkösse.
10. Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének …/2011.(III.31.)
számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi
ellátásról
dr. Kasnyik Zsolt: Törvény módosítása miatt van szükség a rendelet módosítására, szó volt
arról, hogy a segélyét munkához köti az Önkormányzat, de a hatályos jogszabály ezt nem
teszi lehetıvé.
Ismertetem az elıterjesztést.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése a következıket rendeli el:
„A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentısnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
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c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.”
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 21. § -a következıket rendeli el:
„(1) A miniszter folyamatosan figyelemmel kíséri a feladatkörébe tartozó jogszabályok
hatályosulását, és szükség szerint lefolytatja a jogszabályok - a 17. § (2) bekezdésében
meghatározott szempontok szerinti - utólagos hatásvizsgálatát, ennek során összeveti a
szabályozás megalkotása idején várt hatásokat a tényleges hatásokkal.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hatásvizsgálat lefolytatásáról az általa alkotott rendelet
esetén a Magyar Nemzeti Bank elnöke, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének
elnöke, az önkormányzati rendelet esetén a jegyzı gondoskodik.”
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a pénzbeli és természetbeni
szociális és gyermekvédelmi ellátásról szóló 15/2010. (X.27.) rendelet (továbbiakban: R.)
módosítási javaslatait az alábbiakban összegzem Az R. módosítását alapvetıen a
jogszabályváltozások indokolják. A fentiek alapján és egyéb felhatalmazásra tekintettel
szükséges a tisztelt Képviselı-testületnek a hivatkozott szabályokat megalkotni, illetve a helyi
szociális rendeletét módosítani. Az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket a rendeletmódosítási
javaslat tartalmazza.
1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 25.§.(4) bekezdése és a 33.§.(6) bek. továbbá a 35.§.(1) (4) bek. már
bérpótló juttatást említ a rendelkezésre állási támogatás helyett, így az R. 5.§.(2) bekezdés
b) pontját módosítani szükséges a fentieknek megfelelıen.
2. A fenti jogszabályi helyek, továbbá az Szt. 33.§. - 37/C.§. alapján szükséges az R.
12.§.teljes törlését, tekintettel arra, hogy a szociálpolitikai kerekasztal, mint jogintézmény
okafogyottá vált az új szabályozásra tekintettel.
3. A fenti jogszabályi helyek, továbbá az Szt. 35.§.-(2) bek. alapján a Képviselı-testület
rendeletalkotási felhatalmazása a helyi bérpótló juttatás támogatás vonatkozásában arra terjed
ki, hogy meghatározza a támogatás jogosultsági egyéb feltételeit, azaz a települési
önkormányzat rendeletében a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételeként
elıírhatja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete
rendezettségének biztosítására vonatkozó, a rendeletében megállapított feltételeket teljesítse.
A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a kérelmezı vagy jogosult által
életvitelszerően lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos
terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerő használhatóságának,
valamint higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettség írható elı. A rendeletben
megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezıt, illetve a jogosultat megfelelı, de legalább
ötnapos határidı tőzésével a jegyzınek - az elvégzendı tevékenységek konkrét
megjelölésével - fel kell szólítania. Fentieket figyelembe véve szükséges az R. 14.§. - 16.§.
egyes elemet törölni, más részrıl pedig a jogszabályi változásra tekintettel kiegészíteni.
4. Az Szt. 44.§. az ápolási díj összegének meghatározása kapcsán már nem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének megfelelıen határozza meg, hanem a módosítás
már az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeget említi. Erre való
tekintettel az R. 25.§ (1) bekezdését módosítani szükséges az Sztv. 44.§.(1) bekezdésben
foglaltaknak megfelelıen.
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5. Az Szt. 48.§.(1) bekezdése szerint Polgármestere önkormányzati hatáskörben halálesetrıl
való tudomásszerzést követı harminc napon belül gondoskodik az elhunyt személy
közköltségen való eltemettetésérıl. A korábbi szabályozás huszonkettı munkanapot említ.
Fentieket figyelembe véve az R. 35.§.(1) bekezdését módosítani szükséges az Szt.-ben foglalt
szabályozás alapján.
3./ Utólagos hatásvizsgálat
A rendeletmódosítási javaslat egyéb szakaszai érdemi változtatást nem tartalmaznak, csupán
pontosításokat, amelynek a szükségességét a jogalkalmazás során észleltük, illetıleg
jogszabályváltozás miatt is igényli az önkormányzati rendelet szövegének módosítását.
A jelen rendelet-tervezet javasolt módosításai az Önkormányzat számára a költségvetésben vélhetıen - nem jelentenek többletköltséget, ennek alátámasztása érdekében a jogalkotásról
szóló 2010. évi CXXX. törvény 21. § -a alapján utólagos hatásvizsgálat elkészítése is
irányadó. Az utólagos hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható
következményeit. Az utólagos hatásvizsgálat eredményérıl az önkormányzati rendelet
esetén a helyi önkormányzat képviselı-testületét tájékoztatni kell. A hatásvizsgálat során
vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentısnek ítélt hatását, különösen
társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, környezeti és egészségi következményeit,
adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint a jogszabály megalkotásának
szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és a jogszabály
alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. A pénzbeli és
természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásról szóló 15/2010. (X. 27.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata indokolt a 2010. évi jogszabályi változások, valamint a költségvetés
tervezése miatt.
A tervezet a következı pénzbeli, természetbeni és alapszolgáltatási ellátásokat határozza meg:
Szociális rászorultság esetén a meghatározott feltételek szerint az Önkormányzat jegyzıje
megállapítja:
a) az idıskorúak járadékát,
b) az aktív korúak rendszeres szociális segélyét, vagy rendelkezésre állási támogatását,
c) az ápolási díjat (Sztv. 41. § (1) bek. , 43/A.§ (1) bek. szerinti),
d) a közgyógyellátásra való jogosultságot,
e) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot.
Sztv.-ben és e rendeletben meghatározott feltételek szerint az alábbi szociális ellátásokban a
Képviselı-testület által átruházott hatáskörben a Polgármester dönt illetve megállapíthatja:
a) a temetési segélyt,
b) eseti átmeneti segély.
c) a lakásfenntartási támogatást,
d) beiskolázási segélyt,
e) átmeneti segélyt,
f) rendszeres átmeneti segélyt,
g) étkezés térítési díjának átvállalást,
h) az ápolási díjat ( Sztv. 43/B.§ (1) bek., szerinti),
i) rendkívüli gyermekvédelmi támogatást,
j) felnıtt étkeztetést.
Szociális rászorultság esetén a Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint az Önkormányzat
Polgármestere elrendeli: a köztemetést az Sztv. 48.§. és az R.35.§. alapján. A Polgármester az
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átruházott hatáskörben végzett tevékenységérıl évente köteles a Képviselı-testületnek
beszámolni.
Az önkormányzat az alábbi kifizetett ellátások, szolgáltatás után a kiadások fedezetére
központi költségvetési támogatásra jogosult. A fent hivatkozott helyi rendelet, valamint egyéb
ágazati jogszabályok részletesen szabályozzák a támogatás jogosultságainak feltételeit,
folyósítás szabályait, valamint az elszámolás és igénylés pénzügyi kérdéseit.
A lenti táblázat részletesen bemutatja a 2010. évben kifizetett szociális támogatásokat jelezve
a jogosultak/támogatottak létszámát, valamint (zárójelben) feltüntetve azt a százalékot,
amelyet a központi költségvetés biztosít a kiadások fedezésére. A – vastaggal - kiemelt
támogatási forma esetén az összeg rovatnál (zárójelben) feltüntet a százalék nem található
tekintettel arra, hogy ezen esetekben teljes egészében a helyi költségvetés terhére történik a
támogatás kifizetése. A felsorolásban nem szereplı ellátások után az önkormányzat
közvetlenül költségvetési támogatásban nem részesül, de a 2011. évi költségvetési törvény 3.
számú melléklete alapján jogosult pénzbeli szociális juttatások címén normatívára. A
normatíva a kiadások fedezetére nem elég. A helyi rendeletben a képviselı-testület jogosult –
a törvényi keretek között – meghatározni a jogosultsági feltételeket, minél kedvezıbb a
jogosultági feltétel annál szélesebb a várható ellátásban részesülık aránya. Az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összege 2011. évben. 28.500 Ft. Ápolási díj esetén a
költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 29.500 Ft.
Szociális támogatás 2010.
Támogatási forma

Létszám (fı)

Összeg (Ft)

Aktív korúak támogatása (RÁT)

----

Aktív korúak támogatása (RÁT) foglalkozt.

1

---(80%)
481.880

(80%)

Aktív korúak támogatása
(Rendsz.Szoc.segély)
Ápolási díj (alanyi)

2

384.400

(90%)

5

802.400

(75%)

Ápolási díj (emelt összegő)

1

296.400

(75%)

Ápolási díj (méltányos)

2

206.340

Átmeneti segély (eseti)

36

1.097.440

Átmeneti segély (rendszeres)

6

416.000

Beiskolázási segély

6

56.000

BURSA HUNGARICA ösztöndíj

5

180.000

Cukorbeteg támogatás

37

740.000

Eü. szolgáltatás jogosultság

2

---(100%)
2.676.639 (50100%)
294.545

Étkezési támogatás(alanyi)
Étkezési támogatás(méltányos)

12

Gyermekvédelmi kedvezmény

19

Hadigondozotti ellátás

----
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216.600
(100%)
----

Idıskorúak járadéka

1

216.600

(90%)

Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás

----

Közgyógyellátási támogatás (alanyi)

66

---(100%)
----

(100%)

Közgyógyellátási támogatás (normatív)

2

26.500

(100%)

Közgyógyellátási támogatás (méltányos)

9

105.000

Közlekedési támogatás

4

Krízishelyzetbe kerültek támogatása

----

Lakásfenntartási támogatás(alanyi)

----

Lakásfenntartási támogatás(normatív)

7

Lakásfenntartási támogatás(méltányos)

2

49.000
(100%)
---(100%)
---(90%)
195.000
(90%)
30.000

Óvodáztatási támogatás

----

----

Temetési segély

3

90.000

Köztemetés

2

310.000

Szoc. intézményi támogatás

220.000

Karácsonyi támogatás+burgonya akció

62+34-40

1.340.000

Összesen

5.655.419

Összesen (önkormányzati)

4.775.325

Szociális támogatás 2011. (terv)
Támogatási forma

Létszám (fı)

Összeg (Ft)

Aktív korúak támogatása (BPJ)

----

Aktív korúak támogatása (BPJ) foglalkozt.

5

Aktív korúak támogatása
(Rendsz.Szoc.segély)
Ápolási díj (alanyi)

2

Ápolási díj (emelt összegő)

0

Ápolási díj (méltányos)

2

---(80%)
700.000
(80%)
800.000
(90%)
2.500.000
(75%)
0
(75%)
600.000

Átmeneti segély (eseti)

36

500.000

Átmeneti segély (rendszeres)

6

800.000

Beiskolázási segély

10

60.000

BURSA HUNGARICA ösztöndíj

3

100.000

5

48

(100%)
(80%)

Cukorbeteg támogatás

30

350.000

Eü. szolgáltatás jogosultság

2

---(100%)
3.500.000
(normatíva)
300.000

Étkezési támogatás(alanyi)
Étkezési támogatás(méltányos)

5

Gyermekvédelmi kedvezmény

17

Hadigondozotti ellátás

----

200.000
(100%)
----

Idıskorúak járadéka

1

300.000

Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás

----

Közgyógyellátási támogatás (alanyi)

70

Közgyógyellátási támogatás (normatív)

3

Közgyógyellátási támogatás (méltányos)

7

---(100%)
---(100%)
40.000
(100%)
80.000

Közlekedési támogatás

5

Krízishelyzetbe kerültek támogatása

----

Lakásfenntartási támogatás(alanyi)

----

Lakásfenntartási támogatás(normatív)

7

Lakásfenntartási támogatás(méltányos)

3

Óvodáztatási támogatás

----

Temetési segély

5

Köztemetés

0

0
(80%)
50.000

50

600.000

Szoc. intézményi támogatás
Karácsonyi támogatás+burgonya akció

(90%)

60.000
(100%)
---(100%)
---(90%)
200.000
(90%)
60.000
---(100%)
200.000

Összesen

8.300.000

Összesen (önkormányzati)

3.700.000

A RÁT helyet 2011. évben BPJ kerül megállapításra. A települési önkormányzat rendeletében
a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételeként elıírhatja, hogy a kérelem
benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására
vonatkozó, a rendeletében megállapított feltételeket teljesítse. A lakókörnyezet
rendezettségének biztosítása körében a kérelmezı vagy jogosult által életvitelszerően lakott
lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása,
az ingatlan állagának és rendeltetésszerő használhatóságának, valamint higiénikus állapotának
biztosítására irányuló kötelezettség írható elı. A rendeletben megállapított feltételek
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teljesítésére a kérelmezıt, illetve a jogosultat megfelelı, de legalább ötnapos határidı
tőzésével a jegyzınek - az elvégzendı tevékenységek konkrét megjelölésével - fel kell
szólítania.
A kötelezı állami feladatot ellátást és ahhoz kapcsolódó kiadásokat a települési önkormányzat
biztosítja a 2011 évben is. A költségvetés tervezésénél ezen kiadásokat hasonló összegben
lehet tervezni a 2010 évhez képest. A település által önként vállalt ellátások közül a
cukorbeteg támogatás valamint a karácsonyi támogatások képeznek jelentısebb kiadási
tétellel, ennek átgondolása ugyancsak indokolt. Másik jelentıs tétel a kötelezıen biztosított
étkeztetés (gyermek).
Loszmann János: Az ápolási díj mennyire változott?
Stefanich Károly: 29.500 Ft-ból vonnak le 10%-ot, eddig meg a 28.500 Ft-ból vontak le 5
%-ot.
Nyíri Csaba: Amennyiben több kérdés nincs, kérem szavazzunk.
A Képviselı-testület 7 igen, szavazattal a következı rendeletet alkotja:
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének
5/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásról szóló 15/2010. (X.27.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32.§ (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következıket rendeli el:
1.§
(1) A rendelet 5.§ (2) bekezdés b) pontjának helyébe a következı rendelkezés lép:
„b) az aktív korúak rendszeres szociális segélyét vagy bérpótló juttatást”
2. §
(1) Hatályát veszti Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének a pénzbeli
és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásról szóló 15/2010. (X.27.)
önkormányzati rendelet 12.§ -a.
3.§
(1) A rendelet 15.§ (6) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(6) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság
kezdı napján
a) egészségkárosodott személynek minısül, vagy
b) az 55. életévét betöltötte, vagy
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c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élı gyermekek
valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási
támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, terhességi-gyermekágyi segélyben - és a
gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.] nem
tudják biztosítani, vagy
d) a települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására jogosult személyek
családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel meghatározott
egyéb feltételeknek megfelel,
rendszeres szociális segélyre jogosult.”
4.§
(1) A rendelet II. fejezet alcímében az „Aktívkorúak ellátása, rendelkezésre állási
támogatás” szövegrész helyébe az „Aktívkorúak ellátása, bérpótló juttatás” szöveg lép.
5.§
(1) A rendelet 16.§ -ának helyébe a következı rendelkezés lép:
„16.§ (1) Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát
megállapították – az R.15.§ (6) bekezdésében foglaltak szerinti kivétellel - bérpótló
juttatásra jogosult.
(2) Egy családban egyidejőleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak
ellátására, ha az egyik személy a bérpótló juttatás, míg a másik személy a rendszeres
szociális segély feltételeinek felel meg.
(3) A bérpótló juttatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege.
(4) A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsırendő közegészségügyi érdek,
ezért ennek elımozdításában mindenki köteles hathatósan közremőködni a
szennyezıdést, fertızést eredményezı tevékenységtıl, illetıleg magatartástól
tartózkodni. Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosának,
használójának (haszonélvezıjének, másnak a használatában lévı ingatlanok
tisztántartásáról pedig a használati joggal rendelkezı bérlınek) kell gondoskodni.
Többlakásos ingatlanok esetén: a lakó és emberi tartózkodásra szolgáló más épületek
közös használatú részének (lépcsıház, folyosó, pince és padlásrész, közös illemhely,
hulladék győjtı és az ehhez tartozó területnek stb.) tisztaságáról, rendszeres takarításáról,
rovar- és rágcsáló mentesítésérıl az érintettek megállapodásában meghatározott
személy(ek)nek, annak hiányában a tulajdonos(ok)nak; a lakások és a lakás céljára
használt más helyiségeknek a tisztántartásáról, rendszeres takarításáról, rovar- és rágcsáló
mentesítésrıl pedig a használó(k) köteles (ek) gondoskodni.
(5) Az ingatlanok tényleges használói, tulajdonosai kötelesek ingatlanukat megmővelni,
illetve rendben tartani, gyomtól, gaztól, szeméttıl, vadonélı bokortól megtisztítani.
(6) Az ingatlan elıtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve
tulajdonosának a kötelessége. A tényleges használó, illetve a tulajdonos kötelessége a
járda mellett növı gaz kiirtása (különösen a fı szükség szerinti nyírása, károsítók elleni
növényvédelem), a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelı nyesése.
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(7) Ónos esıtıl, jégtıl, hótól síkossá vált járdát (járdaszakaszt, lépcsıt, stb.) a szükséghez
képest naponként többször is fel kell hinteni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem
tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, főrészpor, kıporliszt) kell használni. E célra
tüzelés után visszamaradt darabos anyagot használni nem szabad. A szóróanyag
beszerzésérıl a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni. Jármőbehajtók
átereszeinek építése, jó karban és tisztántartása minden esetben az ingatlan
használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.”
6.§
(1) A rendelet 25.§ (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„25.§ (1) Az ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben
meghatározott alapösszeg
a) az R. 21. § (1) bekezdésében foglalt esetben 100%-a,
b) az R. 23 § (1) bekezdésében foglalt esetben 130%-a,
c) az R. 24 § (1) bekezdésében foglalt esetben legalább 80%-a.”
7.§
(1) A rendelet 35.§ (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„35.§ (1) Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Polgármestere önkormányzati
hatáskörben – ha a haláleset helye Leányfalu - halálesetrıl való tudomásszerzést követı
harminc napon belül gondoskodik az elhunyt személy közköltségen való eltemettetésérıl,
ha nincs vagy nem lelhetı fel az eltemetésre köteles személy, az eltemetésre köteles
személy az eltemetésrıl nem gondoskodik.”
8.§
(1) Jelen rendelet 2011. április 1 -én lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı – a helyben szokásos módon – gondoskodik.
Leányfalu, 2011. március 17.

dr. Kasnyik Zsolt
jegyzı

Nyíri Csaba
polgármester

12. Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének …/2011.(III.31.) számú
önkormányzati rendelete a házasságkötés és egyéb családi esemény lebonyolításáról szóló
9/2010. (IV. 28.) rendelet módosításáról
dr. Kasnyik Zsolt: Törvényi felhatalmazás alapján szabályozni kell az anyakönyvi helységen
kívüli lebonyolítást. Az elıterjesztésben egy tétel nem szerepel: Leányfalu közigazgatási
határán kívül megy az anyakönyvezetı, de ezt a Pest megyei Kormány Hivatal
anyakönyvvezetıje engedélyezi. Kijelöli, és mint helyettes jár el. Ismertetem az elıterjesztést:
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § -a következıket rendeli el:
(1) A jogszabály elıkészítıje - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességő elızetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az
elızetes hatásvizsgálat eredményérıl a Kormány által elıterjesztendı törvényjavaslat, illetve
kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat
képviselı-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa
meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz elıkészítıje elızetes
hatásvizsgálatot végez.
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentısnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.
Az anyakönyvekrıl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrıl szóló 1982. évi 17. tvr. (a
továbbiakban: R.) 25.§ (1) bekezdése szerint a házasságkötés nyilvános és méltóságteljes, a
15/A. § (2) bekezdése pedig úgy rendelkezik, hogy a települési önkormányzat biztosítja a
házasságkötésre, továbbá a bejegyzett élettársi kapcsolat és az anyakönyvi események
létesítésére alkalmas hivatali helyiséget.
Az R. 15/A § (6) bekezdése arról rendelkezik, hogy: „A házasság, valamint a bejegyzett
élettársi kapcsolat hivatalos helyiségen kívüli megkötése, létesítése, továbbá a munkaidın
kívül történı házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a
többletszolgáltatás ellentételezéseként a települési önkormányzat rendeletében meghatározott
mértékő díjat kell fizetni.”
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § - szerint
„Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy
a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidın
kívül történı házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének
szabályait,
b) rendeletben szabályozza a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidın kívül
történı házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás
ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezetı részére fizetendı
díj mértékét.”
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a házasságkötés és egyéb családi
esemény lebonyolításáról a 9/2010. (IV.28.) számú önkormányzati rendeletet alkotta meg,
mely – többek között – az alábbiakat tartalmazta:
„A Faluház és Ravasz László Könyvtár erre a célra kijelölt helyiségét a házasságkötések és egyéb
családi események ünnepélyes kereteinek megtartása mellett vehetı igénybe az alábbiak szerint:
a.) Az anyakönyvi szolgáltatást igénybe vevıknek bruttó 25.000 Ft, azaz huszonötezer
forintot kell Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának megfizetnie.
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b.) Az igénybevételi díj tartalmazza az évszaknak megfelelı virágokból összeállított
virágcsokrot, valamint egy üveg pezsgı árát.
c.) A díjat a Polgármesteri Hivatal házi pénztárában a rendezvény elıtt legalább 8
munkanappal kell befizetni, a befizetést igazoló bizonylatot az anyakönyvvezetı a
házasságkötést megelızı eljárás jegyzıkönyvéhez tőzi.”

A rendelet tervezetben az alábbi szolgáltatási díjak kerültek meghatározásra:
• Kijelölt helyiségben hivatali munkaidıben ……… Ft;
• Kijelölt helyiségben hivatali munkaidın túl ………… Ft;
• Kijelölt helyiségen kívüli - hivatali munkaidıben vagy munkaidın túl - történı
anyakönyvi esemény esetén …………… Ft.
A rendezvények megrendezése a Faluház és Ravasz László Könyvtár nyitva tartásával, a
helyiség főtésével, áram szolgáltatásával jár, amellyel kapcsolatban felmerülı kiadások
részbeni fedezetét biztosítja a terem használatért meghatározott szolgáltatási díj.
A jogszabály-tervezet várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A házasságkötési, anyakönyvi eljárások és egyéb családi eseményhez kötıdı szolgáltatások
díjának meghatározása segíti az ügyfelek döntését a szolgáltatások közötti választás során.
A díjak úgy kerültek meghatározásra, hogy fedezetet nyújtsanak a felmerülı költségekre, a
gyertya, pezsgı beszerzésére, hőtésére, rezsiköltségekre, szolgáltatást nyújtó, illetve
közremőködı anyakönyvvezetı túlmunkájának díjazására, kisegítı díjazására.
A jogszabály-tervezet környezeti és egészségi következményei:
A szabályozásnak ilyen hatása nem ismert.
A jogszabály-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendelet megalkotása esetén többlet adminisztratív teher nem merül fel.
Adorján András:A takarítás díjazása nem szerepel benne.
dr. Kasnyik Zsolt: Úgy szerepel benne, mint közremőködı személy.
Nyíri Csaba: Kérem, szavazzunk.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a következı rendeletet alkotta:
Leányfalu Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének
6/2011. (III.31.) számú önkormányzati rendelete
a házasságkötés és egyéb családi esemény lebonyolításáról
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.
évi I. törvény 96.§ -ában, az anyakönyvekrıl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrıl
szóló 1982. évi 17. tvr. 15/A. § (6) bekezdése, valamint a 42/A. § (4) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
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1. §

A rendelet hatálya Leányfalu Nagyközség közigazgatási területén történı házasságkötési,
anyakönyvi események eljárásai megünneplése kapcsán az e rendeletben megjelölt
szolgáltatásokat igénybe vevıkre terjed ki.
2. §
(1) A Faluház és Ravasz László Könyvtár (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 124.) erre a
célra kijelölt helyisége (a továbbiakban: kijelölt helyiség) a házasságkötések és egyéb családi
események ünnepélyes kereteinek megtartása mellett vehetı igénybe.
(2) Kijelölt helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt (3) és (4) bekezdésben foglaltaknak
megfelelıen hivatali munkaidın túl pénteken és szombaton lehet lebonyolítani.
Ünnepnapokon anyakönyvi eseményt bonyolítani nem lehet.
(3) Hivatali munkaidın túl anyakönyvi eseményeket pénteken 13 és 16 óra, szombaton 9 és
16 óra között lehet lebonyolítani.
(4) A kijelölt helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell
lenni a hivatali helyiségbe elıjegyzett és felvett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását
a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.
(5) Kijelölt helyiségen kívüli helyszínen az anyakönyvi esemény akkor engedélyezhetı, ha az
anyakönyvi esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és az
anyakönyv megfelelı védelme biztosított. Vendéglátóhelyen anyakönyvi esemény létesítése
engedélyezésének feltétele elkülönített helyiség biztosítása a hivatalos anyakönyvi esemény
lebonyolítására.
3. §
(1) Az Önkormányzat hivatali munkaidıben térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi
esemény lebonyolításához alkalmas helyiséget (Polgármesteri Hivatal).
(2) A kijelölt helyiségben az anyakönyvi esemény lebonyolításának szolgáltatási díja 25.000
Ft, mely a tárgyi és személyi feltételek biztosítását tartalmazza.
(3) A kijelölt helyiségen kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításának szolgáltatási díja
50.000 Ft, mely a tárgyi és személyi feltételek biztosítását tartalmazza.
(4) Rendkívüli körülmény esetén az egészségügyi és szociális intézményben, továbbá a
lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes. Rendkívüli körülménynek minısül, ha a
házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegetı egészségi állapota miatt különös
erıfeszítéssel járna a hivatali helyiségben történı megjelenés. A kérelem elfogadása esetén az
esetlegesen befizetett díjat a kérelmezı részére 8 munkanapon belül vissza kell utalni.
(5) A rendelet 3. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott díj befizetését a Polgármesteri Hivatal
házi pénztárában a rendezvény elıtt legalább 8 munkanappal kell befizetni vagy átutalással
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teljesíteni, a befizetést igazoló bizonylatot az anyakönyvvezetı a házasságkötést megelızı
eljárás jegyzıkönyvéhez tőzi.
4.§
(1) A rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott összegbıl az anyakönyvi esemény
lebonyolításában közremőködı anyakönyvvezetıt munkaidıben bruttó 5000 Ft, az
anyakönyvi esemény lebonyolításában közremőködı személyt bruttó 2000 Ft díjazás illeti
meg.
(2) A rendelet 3. § (3) bekezdésében meghatározott összegbıl az anyakönyvi esemény
lebonyolításában közremőködı anyakönyvvezetıt bruttó 15 000 Ft díjazás illeti meg.
5.§
E rendelet alkalmazásában:
1. személyi és tárgyi feltételek biztosítása: az anyakönyvi esemény lebonyolítását végzı
anyakönyvvezetı, az anyakönyvi esemény lebonyolításában közremőködı személy,
teremdíszítés, egy üveg pezsgı megvásárlása és hőtése, győrőtálca biztosítása, valamint az
évszaknak megfelelı virágokból összeállított virágcsokor.

2. hivatali munkaidı: Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
Ügyrendjében meghatározott munkarendje.
6. §
(1) Ez a rendelet 2011. április 1 -én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének a
házasságkötés és egyéb családi esemény lebonyolításáról szóló 9/2010. (IV.28.) számú önkormányzati
rendelete.

(3) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı – a helyben szokásos módon – gondoskodik.
Leányfalu, 2011. március 17.
dr. Kasnyik Zsolt
jegyzı

Nyíri Csaba
polgármester

13. Leányfalu, Termálfürdı Kft. bérleti szerzıdésének módosítása
Nyíri Csaba: Leányfalu Nagyközség Önkormányzata 2010. március 30 –án módosította
bérleti szerzıdését a Leányfalu Termálfürdı Kft –vel.
Czuczor Attila ügyvezetı igazgató úr jelezte, hogy a bérleti szerzıdés nem rendezi teljes
körően a Leányfalu, Pándi Lajos u. 3. sz. alatti ingatlan (termálkút és kiszolgáló építmény)
használatát, termálkút üzemeltetési feladatait, annak költségviselésének részleteit.
Az alábbi leirat részletezeti azoknak a feladatokat/szolgáltatásokat, amely a termálkút
üzemeltetéséhez, ezáltal a termálfürdı mőködéséhez alapvetıen szükséges.
Leányfalu, Pándi u. 3 sz. alatti termálkút folyamatos mőködéséhez szükséges tevékenységek:
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Ráfordítások bruttó értékben (2009. október – 2010. október idıszak)
Tétel
Felhasznált villamos
energia megfizetése
Rendszerhasználati díj
Áramfogyasztás
A kitermelt termálvíz
járulékának megfizetése*
Kútfenntartás**
Termálkút mérıóra
hitelesítés (4 évenként)
Termálkút idıszakos
felülvizsgálata és
vizsgálathoz kapcsolódó
feladatok (4 évenként)*
Idıszakos
felülvizsgálathoz
kapcsolódó
szivattyúvizsgálat
(karbantartás)
Élımunka***
Tartalék szivattyú
vásárlás(1 db)****
Összesen:

Összeg évente Fizetı/költségviselı
4.366.614,Leányfalu
Termálfürdı Kft.
1.697.573,2.669.041,1.034.707,Leányfalu
Termálfürdı Kft.
100.000,Leányfalu
Termálfürdı Kft.
25.000,Leányfalu
(100.000,Termálfürdı Kft.
4 évente)
200.000,Leányfalu
(800.000,Önkormányzata
4 évente)
25.000,(100.000,4 évente)

Leányfalu
Termálfürdı Kft.

2.836.415,-

Leányfalu
Termálfürdı Kft.
???

1.600.000,8.387.736,-

Megjegyzés

ELMŐ Hálózat
MVM Partner

Összesenben nem
szerepel

Összesenben nem
szerepel
Termálfürdı által
finanszírozva

* Leányfalu Termálfürdı Kft. és Leányfalu Nagyközség Polgármesteri Hivatal között kötött
bérleti szerzıdés rendezi.
** Kútfenntartási feladatok (az ingatlanon található épület 1 helyisége, amelyben a kút
elektromos ellátását, ill. a szivattyú vezérlését biztosító berendezések találhatók – a további
helyiségeket lakáscéllal használják az abban lakók).
*** Élımunka részletezése
i. Gépész által végzett (ellenırzés, légtelenítés, karbantartás,
hibaelhárítás) napi 4 óra – 5.503,- Ft/nap
ii. Vezetıi ellenırzés (ellenırzés, adminisztráció, ….. napi 1 óra)
2.268,- Ft/nap
iii. Egyéb feladatok (idıszakos fa felülvizsgálat, épületkarbantartás) – nem
számszerősíthetı.
**** A kút vízkivételi engedélye évente 140.000 m3 termálvíz kitermelést tesz lehetıvé.
Az összesen sor azon tételeket tartalmazza, amelyek a termálkút szorosan vett rezsi és
közvetlen ráfordításait jelenti.
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A kút folyamatos üzemeltetése, megbízható mőködése azonban nem csupán ezen tételekbıl
áll, hanem a beépített, használatba vont épület, berendezések elöregedésébıl,
elhasználódásából származó pótlási költségekbıl, ill. a tervszerő karbantartás folyamatos
költségébıl is.
Termálfürdı vezetésének nincs ismerete, hogy a termálkút ingatlanán található felépítmény,
vagy a kút- és annak közvetlen mőködését biztosító szivattyúk (beleértve a tartalékot is)
milyen értéken vannak nyilvántartva. Nem tudjuk a pótlási költségeket egzakt módon
számítani. Ami az elmúlt hetek eseményeibıl következtethetı, hogy a jelenleg egy, tíz éven
túl beszerzett és használt szivattyú mőködteti a kutat. Az ugyanolyan típusú és beszerzéső
„tartalék” meghibásodott, nem mőködik. Ezen két szivattyú – jelen idıben történı – pótlása
kb. 3 MFt (bruttó) ráfordítással járna.
A termálkút folyamatos üzeméhez szükséges ráfordítás számításához szükséges lenne a
nyilvántartott értékek ismerete, ill. a pótlási költségek becslése.
A fentiek alapján elkészült egy bérleti szerzıdés módosítás tervezet:
Bérleti Szerzıdés
1. számú módosítás

amely létrejött egyrészrıl Leányfalu Nagyközség Önkormányzata (2016 Leányfalu, Móricz
Zsigmond út 126, adószám: 15393702-2-13., képviseli: Nyíri Csaba polgármester), mint
bérbeadó - a továbbiakban: Bérbeadó -, másrészrıl
a Leányfalu Termálfürdı Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság
(2016 Leányfalu, Móricz Zs. u. 142., cg.: 13-09-094064, képviseli: Czuczor Attila ügyvezetı
igazgató), mint bérlı - a továbbiakban: Bérlı-, között az alábbi napon és helyen, az alábbi
feltételekkel:
1. Felek megerısítik, hogy a 2010. március 30 –án bérleti szerzıdést kötöttek Leányfalu
Nagyközség Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezı leányfalui Strandfürdı
(hrsz: 2684/4) és a hozzá tartozó parkoló (hrsz: 2684/3.) termálfürdıként való
üzemeltetésére, mely szerzıdést az alábbi módosításokkal kiegészítve hatályában
fenntartják.
2. Felek, jelen módosító szerzıdés alapján az alapszerzıdés 6.) pontját az alábbiak
szerint módosítják:
„A Felek közötti megállapodás alapján Bérlı a 1. pontban leírt ingatlanok
használatáért bérleti díjat fizet Bérbeadónak a bérleti jogviszony fennállása alatt.
Ennek mértéke 2011 –ben 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint bruttó összeg. A
további években a bérleti díj összegérıl, a Leányfalu Termálfürdı Kft. Felügyelı
Bizottságának ajánlása alapján Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestülete dönt. A bérleti díj megfizetésének határideje 2011. évtıl a tárgyi év december
31. napja.
Bérlı jelen pontban meghatározott bérleti díjból a bérleményen és a termálkúton
végzett fejlesztési munka ellenértékét – a Bérlı által elıterjesztett fejlesztési terv
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Képviselı-testületi jóváhagyását követıen - levonhatja. Fejlesztésnek minısül minden,
a szokásos karbantartási és állagmegóvási munkákat meghaladó tervezett vagy terven
kívüli ráfordítás, amely a termálfürdı szolgáltatási színvonalának növekedését és/vagy
megbízható, hatékony mőködtetését biztosítja. A fejlesztésekrıl Bérlı tárgyév
december 31 –ig köteles a Bérbeadót írásban tájékoztatni.”
3. Felek, jelen módosító szerzıdés alapján az alapszerzıdés 16.) pontját az alábbiak
szerint módosítják:
„A fürdı üzemeltetéséhez szükséges termálvizet Bérbeadó a Leányfalu, Pándy Lajos
utcában található, B-4 kataszteri számú, a Bérbeadó tulajdonát képezı termálkútból
(Leányfalu, hrsz: 1366.) biztosítja Bérlı részére. A vízhasználatért fizetendı hatósági
díjat (vízkészlet járulék), valamint a termálkút üzemeltetés közvetlen költségeit:
- elektromos áramdíj,
- víz-csatornadíj,
- kútház és kapcsolódó elemek karbantartása,
- termálvíz mérıóra idıszakos hitelesítése,
- termálkút szivattyú (tartalék eszközzel együtt) karbantartása,
- termálkút szivattyú vezérlését ellátó eszközök karbantartása,
- termálkút idıszakos felülvizsgálata,
- ezen tevékenységekhez kapcsolódó élımunka ráfordítása (napi gyakoriságú
gépészeti teendık ellátása, eseti gyakoriságú, vezetı ellenırzés és
adminisztráció ellátása) Bérlı köteles megfizetni.
Szerzıdı felek rögzítik, hogy a Termálfürdı folyamatos vízellátásának biztosítása, a
keletkezı szennyvizek összegyőjtése, illetve az üzemeléshez szükséges villamos
energia igénylése Bérlı feladata.
Bérlı Bérbeadó elızetes jóváhagyását megelızıen a termálvizet harmadik személy
részére használatra, hasznosításra nem adhatja át.
4. Felek a fenti szerzıdésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezıt azzal
írják alá, hogy a módosításokkal nem érintett szerzıdési kikötések változatlan
tartalommal feleket kötik.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. március 23 –án tartott ülésén az elıterjesztést
tárgyalta és támogatta.
Loszmann János: 3 M Ft a bérleti díj felsı határ, ez az összeg a fejlesztésre fordítható
maximum.
Nyíri Csaba: Kérem, szavazzunk.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület
46/2011. (III.30.) számú határozata
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy Leányfalu
Nagyközség Önkormányzata és a Leányfalu Termálfürdı Kft. között, 2010. március 30 –án
kelt bérleti szerzıdést az alábbiak szerint módosítják:
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Bérleti Szerzıdés
1. számú módosítás

amely létrejött egyrészrıl Leányfalu Nagyközség Önkormányzata (2016 Leányfalu, Móricz
Zsigmond út 126, adószám: 15393702-2-13., képviseli: Nyíri Csaba polgármester), mint
bérbeadó - a továbbiakban: Bérbeadó -, másrészrıl
a Leányfalu Termálfürdı Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság
(2016 Leányfalu, Móricz Zs. u. 142., cg.: 13-09-094064, képviseli: Czuczor Attila ügyvezetı
igazgató), mint bérlı - a továbbiakban: Bérlı-, között az alábbi napon és helyen, az alábbi
feltételekkel:
1. Felek megerısítik, hogy a 2010. március 30 –án bérleti szerzıdést kötöttek Leányfalu
Nagyközség Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezı leányfalui Strandfürdı
(hrsz: 2684/4) és a hozzá tartozó parkoló (hrsz: 2684/3.) termálfürdıként való
üzemeltetésére, mely szerzıdést az alábbi módosításokkal kiegészítve hatályában
fenntartják.
2. Felek, jelen módosító szerzıdés alapján az alapszerzıdés 6.) pontját az alábbiak
szerint módosítják:
„A Felek közötti megállapodás alapján Bérlı a 1. pontban leírt ingatlanok
használatáért bérleti díjat fizet Bérbeadónak a bérleti jogviszony fennállása alatt.
Ennek mértéke 2011 –ben 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint bruttó összeg. A
további években a bérleti díj összegérıl, a Leányfalu Termálfürdı Kft. Felügyelı
Bizottságának ajánlása alapján Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestülete dönt. A bérleti díj megfizetésének határideje 2011. évtıl a tárgyi év december
31. napja.
Bérlı jelen pontban meghatározott bérleti díjból a bérleményen és a termálkúton
végzett fejlesztési munka ellenértékét – a Bérlı által elıterjesztett fejlesztési terv
Képviselı-testületi jóváhagyását követıen - levonhatja. Fejlesztésnek minısül minden,
a szokásos karbantartási és állagmegóvási munkákat meghaladó tervezett vagy terven
kívüli ráfordítás, amely a termálfürdı szolgáltatási színvonalának növekedését és/vagy
megbízható, hatékony mőködtetését biztosítja. A fejlesztésekrıl Bérlı tárgyév
december 31 –ig köteles a Bérbeadót írásban tájékoztatni.”
3. Felek, jelen módosító szerzıdés alapján az alapszerzıdés 16.) pontját az alábbiak
szerint módosítják:
„A fürdı üzemeltetéséhez szükséges termálvizet Bérbeadó a Leányfalu, Pándy Lajos
utcában található, B-4 kataszteri számú, a Bérbeadó tulajdonát képezı termálkútból
(Leányfalu, hrsz: 1366.) biztosítja Bérlı részére. A vízhasználatért fizetendı hatósági
díjat (vízkészlet járulék), valamint a termálkút üzemeltetés közvetlen költségeit:
- elektromos áramdíj,
- víz-csatornadíj,
- kútház és kapcsolódó elemek karbantartása,
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-

termálvíz mérıóra idıszakos hitelesítése,
termálkút szivattyú (tartalék eszközzel együtt) karbantartása,
termálkút szivattyú vezérlését ellátó eszközök karbantartása,
termálkút idıszakos felülvizsgálata,
ezen tevékenységekhez kapcsolódó élımunka ráfordítása (napi gyakoriságú
gépészeti teendık ellátása, eseti gyakoriságú, vezetı ellenırzés és
adminisztráció ellátása) Bérlı köteles megfizetni.

Szerzıdı felek rögzítik, hogy a Termálfürdı folyamatos vízellátásának biztosítása, a
keletkezı szennyvizek összegyőjtése, illetve az üzemeléshez szükséges villamos
energia igénylése Bérlı feladata.
Bérlı Bérbeadó elızetes jóváhagyását megelızıen a termálvizet harmadik személy
részére használatra, hasznosításra nem adhatja át.
4. Felek a fenti szerzıdésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezıt azzal
írják alá, hogy a módosításokkal nem érintett szerzıdési kikötések változatlan
tartalommal feleket kötik.
Határidı: folyamatos
Felelısök: Nyíri Csaba polgármester, Czuczor Attila, a Leányfalu Termálfürdı Kft.
ügyvezetı igazgatója

14. Döntés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2010. évi ellátás átfogó
értékelésérıl
Nyíri Csaba: Átadom a szót a jegyzı úrnak.
dr. Kasnyik Zsolt: Ismertetem az elıterjesztést.
I. Jogszabályi háttér: A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.§.(6) bekezdése értelmében az önkormányzat a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról átfogó értékelést készít. Az önkormányzat által
készítendı átfogó értékelés tartalmi követelményeit jogszabály írja elı.A gyermekek védelmérıl
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. §-ának (6)
bekezdése határozza meg a helyi önkormányzatok számára az elmúlt év gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés készítésének, valamint képviselıtestület, illetve közgyőlés általi, minden év május 31-ig történı megtárgyalásának kötelezettségét.
Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete tartalmazza,
melynek figyelembe vételével a jegyzıi gyámhatóság és a Szentendre Gyermekjóléti szolgálat
együttmőködésében készült el a beszámoló. A helyi önkormányzat a fenti jogszabály alapján a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig – a külön
jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, melyet a képviselı-testület
megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatalnak. Leányfalu Nagyközség Önkormányzat az elıírt feladatának eleget téve, az
értékelésben bemutatja az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátásokat, a
jegyzıi hatáskörben tett gyámhatósági intézkedéseket, valamint a gyermekjóléti szolgáltatás
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biztosításának módjáról, mőködésének tapasztalatairól Szentendre Gyermekjóléti Szolgálat 2010.
évrıl készített Szakmai Beszámolója alapján.

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület
47/2011.(III.30.) számú határozata
A Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak 2010. évi ellátásáról szóló beszámolót, átfogó értékelést
elfogadja
Határidı: folyamatos
Felelıs: dr. Kasnyik Zsolt jegyzı

15. 2011. évi közfoglalkoztatási pályázat benyújtása
Nyíri Csaba: Jegyzı úr kérem ismertesse az elıterjesztést.
dr. Kasnyik Zsolt: 2011. január 1. napjával hatályba lépett az egyes szociális és foglakoztatási
tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi CVII. törvény, amely többek között módosította
„A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (továbbiakban:
Sztv.). Az Sztv. módosítása a rendszeres szociális segélyezés átalakítását tartalmazza. 2011. évtıl
kezdıdıen megújul a közfoglalkoztatás eddigi rendszere. A foglalkoztatás elısegítésérıl és a
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) valamint a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Sztv.) módosítása mellett, az eddig többféle
forrásból finanszírozott közfoglalkoztatási formák átalakulásával is együtt jár. A
közfoglalkoztatás szabályozása kormányrendeletben történik. 2011. január 1. napjától megszőnt
az önkormányzatok által szervezett közcélú munka, a közhasznú munkavégzés támogatása és
megváltozott az országos közmunkaprogramok eddigi rendszere is. Az újonnan bevezetett
támogatások forrása a Munkaerıpiaci Alap közfoglalkoztatási támogatások elıirányzata 2011.
évben a közfoglalkoztatás támogatására fordítható keret összege 64 milliárd Ft. A szociális
törvény alapján az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre
állási támogatást a bérpótló juttatás váltja fel, melynek összege az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összege, ez jelenleg 28.500 Ft. Az önkormányzatok önrésze a bérpótló juttatás
összegének 20%-a. Az ellátásra való jogosultságot a települési önkormányzat továbbra is
szociális rászorultság alapján állapítja meg, de az érintetteknek az eddigieknél aktívabban kell
közremőködniük a munkakeresésben. A bérpótló juttatásban részesülı személy elhelyezkedése
érdekében továbbra is köteles álláskeresıként együttmőködni a lakóhelye szerint illetékes
munkaügyi központ kirendeltségével, az iskolai végzettségétıl és szakképzettségétıl függetlenül
a kirendeltség által felajánlott munkát - beleértve a közfoglalkoztatást is, elvállalni. A bérpótló
juttatásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni. A további folyósítás feltétele, hogy a
felülvizsgálatot megelızı 1 éven belül a juttatásra jogosult személynek legalább 30 napos
munkavégzést kell igazolni. A fentiekbıl következik, hogy a rendelkezésre állási támogatást
(RÁT) bérpótló juttatás (BPJ) váltja fel, a jogosultságot évente felül kell vizsgálni.Abban az
esetben, ha a jogosult a felülvizsgálat során (2012-ben) nem tudja igazolni, hogy legalább 30 nap
idıtartamra közfoglalkoztatásban vett részt, keresı tevékenységet folytatott (egyszerősített
foglalkoztatás, háztartási munka), munkaerı-piaci programban, vagy legalább 6 hónap
idıtartamra meghirdetett képzésben vett részt, akkor az ellátását meg kell szüntetni.
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A közfoglalkoztatás támogatásának típusai
1. Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás támogatása ezen forma keretében kizárólag a bérpótló
juttatásra jogosultak foglalkoztathatók. Ezen támogatást a helyi önkormányzatok a lakosságot
érintı közfeladat vagy önként vállalt feladat ellátására vehetik igénybe. A pályázati felhívás
évente 1 alkalommal kerül meghirdetésre, a támogatási keret elosztását követıen országosan
egységes tartalommal. Egy pályázó egy naptári évben legfeljebb 3 alkalommal nyújthat be
pályázatot. A foglalkoztatás történhet az önkormányzat által fenntartott intézménnyel létesített
munkaviszony alapján is. A bérpótló juttatásra jogosult napi 4 órás munkaidıben legalább 2
hónap, legfeljebb 4 hónap idıtartamig foglalkoztatható, amelyért a minimálbér, illetve a
garantált bérminimum felének megfelelı összegő munkabér folyósítható. Támogatásként a
közfoglalkoztatottak munkabére és a - járulékkedvezmény igénybevételét követıen
fennmaradó ténylegesen kifizetett járulékainak 95%-a igényelhetı, a pályázónak 5%-os
önrészt kell biztosítania. Ezen túlmenıen a foglalkoztatásból eredı közvetlen költségek,
például munkaruha is megtéríthetı. A közvetlen költségek munkavállalóként havonta a
munkabérhez és a járulékaihoz nyújtott támogatási összeg 5%-áig támogathatók.
2. Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás támogatása ezen foglalkoztatási forma keretében
szintén a lakosságot érintı közfeladat vagy az önkormányzat által önként vállalt feladatok
láthatók el. Ez a pályázat évente 2 alkalommal kerül meghirdetésre országosan kialakított
elvek alapján. A hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatásba is elsısorban a bérpótló juttatásra
jogosultak vonhatók be, de amennyiben a munkaügyi kirendeltség nem tud olyan megfelelı
munkaerıt biztosítani, aki jogosult a bérpótló juttatásra, akkor más, álláskeresıként
nyilvántartott személy foglalkoztatása is támogatható. A foglalkoztatás 2-tıl 12 hónap
idıtartamú lehet és napi 6-8 órás munkaidıben történhet. A települések hátrányos helyzetével,
gazdasági erejével összhangban a támogatás intenzitása 70-tıl 100% mértékő lehet. A
munkabérek és a – járulékkedvezmény igénybevételét követıen fennmaradó - ténylegesen
megfizetett járulékai mellett a foglalkoztatással összefüggı közvetlen költségek is
támogathatók a munkabérhez és az ahhoz kapcsolódó járulékokhoz nyújtott támogatás
legfeljebb 20%-ának mértékéig.
3. Vállalkozás részére bérpótló juttatásban részesülı foglalkoztatásához nyújtható támogatás
ezen támogatási forma keretében a vállalkozások a bérpótló juttatásra jogosult álláskeresık
foglalkoztatása esetén pályázat útján nyerhetnek támogatást. A támogatás legfeljebb 8
hónapra nyújtható, a mértéke 50-70%. A támogatott foglakoztatási idıtartam 50%-ának
megfelelı idıtartamú továbbfoglalkoztatási kötelezettséget kell vállalni a foglalkoztatónak.
4. Országos közfoglalkoztatási programok támogatása ezen foglalkoztatási formába a
Nemzetgazdasági Miniszter ír ki pályázatot. A program keretében a munkabér és a munkabért
terhelı ténylegesen megfizetett járulékok 100%-os mértékig támogathatók.
A Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szentendrei Kirendeltségével
egyeztetve a 2011. évi rövid idıtartamú közfoglalkoztatás támogatására Leányfalu
Nagyközség Önkormányzata az alábbi feltételekkel nyújtja be pályázatát. A rövid idıtartamú
közfoglalkoztatás keretében 3 hónap idıtartamra 5 fı foglalkoztatására, vagy hosszabb
idıtartamú 5 hónap idıtartamra 1 fı foglalkoztatására tudunk pályázatot benyújtani,
tekintettel a munkaügyi központnál rendelkezésre álló forrásokra. A rövid idıtartamú
közfoglalkoztatás keretében üzemeltetési feladatok, - ezen belül köztisztasági feladatok,
főnyírást és kertészeti feladatok, hivatali küldemények kézbesítése és közbiztonsági feladatok
kerülnek ellátásra.
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén beszéltünk egy meg nem nevezett személyrıl, aki
nem jöhet szóba, mivel 55 év feletti, de van egy másik leányfalusi lakos aki megfelelı lesz.
Loszmann János: A szociális keretbıl lesz finanszírozva.
Nyíri Csaba: Az önkormányzat 5% önerı összeget biztosít a 2011 évi szociális keret terhére.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület
48/2011. (III.30.) számú határozata
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Leányfalu
településre vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani a Foglalkoztatási Hivatal által kiírt
hosszú idıtartamú foglalkoztatás támogatására. A pályázaton igényelt támogatáshoz a
település vállalja az 5 % önerı összegének biztosítását, a 2011 évi szociális keret terhére A
Képviselı testület felkéri a polgármestert és a jegyzıt, hogy készítsék elı a pályázati
dokumentációt és azt nyújtsák be.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Nyíri Csaba polgármester, dr. Kasnyik Zsolt jegyzı
16. Leányfalu Nagyközség Önkormányzat 2010-2014. évi gazdasági programjának
elfogadása
Nyíri Csaba: Átadom a szót Loszmann elnök úrnak.
Loszmann János: Ismertetem a Gazdasági Programot, amit a Pénzügyi Bizottság már
megtárgyalt és elfogadásra javasolt.

GAZDASÁGI PROGRAM 2010-2014
BEVEZETÉS
A Gazdasági Program megalkotásával és elfogadásával önkormányzatunk bemutatja
azokat az elképzeléseket, melyek tükrözik a település vezetésének elkötelezettségét Leányfalu
fejlesztésére a lakosok számára biztosítandó jobb életminıség elérésére, és eleget tesz a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91§. (1) bekezdésében foglaltaknak, amely
szerint az önkormányzat meghatározza gazdasági programját és költségvetését. Az ide
vonatkozó jogszabályi rendelkezés a következı:

„ Az 1990. évi LXV. tv. 91. §
(6) A gazdasági program a képviselı-testület megbízatásának idıtartamára, vagy azt
meghaladó idıszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat(ok) részére helyi szinten
meghatározza mindazon célkitőzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetıségekkel
összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó
figyelembevételével - a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az
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önkormányzat(ok) által nyújtandó kötelezı és önként vállalt feladatok biztosítását,
fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési
elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elısegítését, a településfejlesztési
politika, az adó politika célkitőzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására,
színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, továbbá városok esetében a befektetés
támogatási politika, városüzemeltetési politika célkitőzéseit.
(7) A gazdasági programot a képviselı-testület az alakuló ülését követı hat hónapon belül
fogadja el, ha az egy választási ciklus idejére szól. Ha a meglévı gazdasági program az
elızı ciklusidın túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselı-testület az alakuló
ülését követı hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidı végéig
kiegészíteni vagy módosítani.”

ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK
Az elızı ciklusban az önkormányzat jelentıs mennyiségő beruházást hajtott végre
(iskola, óvoda, Faluház) Ezek terheit hosszú távon kell viselnie a nagyközségnek. Jelenleg
többlet forrás nem áll rendelkezésre a hitel törlesztésére és az intézmények többlet kiadásaira.
A 2011-2014 idıszakban beruházást az önkormányzat csak az esetleges ingatlan eladásból
származó bevételbıl eszközölhet. Elsıbbséget élvez azonban az úthálózat fejlesztése. Addig,
amíg az út és vízelvezetés nem lesz Leányfalun elfogadható állapotú, az esetleges
többletforrásokat csak is ezen munkákra szabad fordítani.
Hosszú távon nem tartható fenn az az állapot, miszerint a felvett likvid hitelt görgeti
maga elıtt az önkormányzat. Takarékos, költséghatékony gazdálkodással törekedni kell arra,
hogy a likvid hitel csökkenjen és a ciklus végén lehetıleg nulla legyen. A Sorg-villa eladását
mihamarabb végre kell hajtani. Lehetıleg produktív beruházót kell találni, hogy az eddigi
ırzési költség átváltozzon adóbevétellé. Elı kell segíteni a strand bıvítési területén a szálloda
megvalósítását.
A Termálfürdı helyzetét rendezni kell. Az 50 méteres medence gépészetét és az
elektromos rendszer felújítását a Kft. saját erıbıl megoldani nem tudja. Az önkormányzatnak
számolnia kell azzal, hogy amennyiben a 100 %-os tulajdonjogot meg kívánja tartani, és a
fürdıt üzemeltetni kívánja, tulajdonára költenie kell. Meg kell oldani a téli üzem problémáját
is. Bár az üzemeltetési szerzıdés 2015-ig tart, de a jelenlegi bérlı komoly financiális
gondokkal küzd. Tehát a téli üzemeltetés, természetesen fennmaradás esetén, a ciklusban
biztosan anyagi forrást igényel.
I.
ÁTFOGÓ CÉLOK
Horizontális célok, melyek minden egyes programelemben szerepelnek:
 Életminıség javítása
 Környezeti fenntarthatóság
 Esélyegyenlıség
 Munkahelyteremtés
 Forráshiány megszüntetése
Megfelelı, fenntartható gazdasági és társadalmi környezet kialakítására:
• A településen olyan gazdasági-, társadalmi környezet kialakítása, amely a helyben
élık életminıségének javításához, fenntartásához szükséges feltételeket
megteremti.
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•
•
•

•
•
•
•
•

A helyi utak állapotának folyamatos javítása.
A közmővesítés folytatása.
A helyben foglalkoztatás feltételeinek javítása az önkormányzatnál és a
Termálfürdınél helyi munkaerı foglalkoztatásával, a helyi vállalkozók
megbízásával önkormányzati munkáknál, turisztikai célú magánberuházások
elısegítésével.
A rekreációs és sport tevékenységek bıvítése, magánvállalkozások bevonása.
Saját bevételek növelése
Korszerő vagyongazdálkodás
Közszolgáltatások magasabb szintő mőködtetése
Szelektív hulladékgyőjtés továbbfejlesztése

Az önkormányzat gazdasági-, pénzügyi pozíciójának folyamatos javítása a helyi bevételek
növekedésével és takarékos gazdálkodással érhetı el.
Forrás:
o Ingatlangazdálkodás (Sorg-villa és Rigó utcai ingatlanok eladása)
o A szállodafejlesztési, turizmusfejlesztési program keretében az új fejlesztések által
befizetendı adók
o Munkaszervezés javításával létszámgazdálkodás
o
II.
KONKRÉT CÉLOK
1. Infrastrukturális fejlesztések
 Közmőfejlesztések, csatornatársulás lebonyolítása
 Vízelvezetések megoldása
 Belterületi utak helyreállítása
 Belterületi utak teljes szerkezető utakká való kiépítése
 Közösségi terek kialakítása egységes arculattal
 Meglévı közösségi terek fejlesztése egységes arculattal
 Termálfürdı likviditásának fenntartása
2. Egységes arculat és településközpont kialakítása
hasznosításának megtervezése után.
 Egységes arculat; utcakép, utcabútorok
 Közterületek elnevezése és egységes táblák
 Sport és rekreációs funkciók
 Kulturális funkciók
 Hagyományırzés
 Turisztikai vonzerık
 Szolgáltatások összehangolása
 Pályázati lehetıségek kihasználása

a

Sorg-villa

területének

3. A természeti táj és természeti értékek, valamint az épített környezet védelme, mint a
fenntartható fejlıdés biztosításának alapja.
Folyamatos munkakapcsolat a helyi Leányfalu Épített Környezetéért és Védelméért
alapítvánnyal.
 Együttmőködés a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságával és a Pilisi
Parkerdıvel
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Együttmőködés a Vértes Hulladékgazdálkodási Társulással
Együttmőködés a kistérséggel
Együttmőködés a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal, valamint a helyi civil
szervezetekkel és a lakossággal
Közös programok szervezése és pályázati lehetıségek kihasználása
Természetes vízmosásaink védelmének biztosítása
Általános csapadékvíz elvezetési rendszer kialakítása-tanulmány és akcióterv
„Római Limes” programhoz való csatlakozás
Múzeum fejlesztése
Termálfürdı mőködését veszélyeztetı karbantartási hiányosságok felszámolása
Klein-villa hasznosítása
Kulturális és természeti értékeink bemutatása
Oktató nevelımunka színvonalának fejlesztése
Szálloda projektek elısegítése

4. Turisztikai vonzerık fejlesztése.
 Pályázati lehetıségek kihasználása
 Magántıke bevonása
 Egységes arculatterv
 Faluközpont
 Vízi turizmus fejlesztése
 Hegyi turizmus
 Kerékpáros turizmus fejlesztése
 Szálláshelyek növelésének ösztönzése
 Turisztikai info-pont kiépítése
 Kiadványok készítése
 Honlap folyamatos fejlesztése, aktualizálása
 Helyi értékek bemutatása
 Helyi vállalkozások bevonása
5. Település árvízvédelme.
6. Település közlekedésbiztonságának növelése.
 Együttmőködés a hatóságokkal a 11-es út közlekedésbiztonságának növelése, és a
környezetterhelés csökkentése érdekében.
 Nagyközség belsı úthálózatának biztonságossá tétele a közlekedési táblák
felülvizsgálatával.
7. Testvérvárosi kapcsolatok fejlesztése.
8. Oktatás- nevelés és a kulturális élet fejlesztése
 Melléklet az iskola programja
 Helyi mővészek bevonása
 Faluház programjainak kiszélesítése
 Pályázatok kihasználása
 Állandó és idıszakos kiállítások
 Múzeumi tevékenység kibıvítése
 Irodalmi kávéház kialakítása a helyi ismert mővészek, elıadók bevonásával

67

9. A település fiatal lakosságának megszólítása külön programként szerepel a gazdasági
tervünkben, mivel a település jövıjét a helyben maradó fiatalság jelenti.
 Éjszakai pingpong támogatása
 A fiatal korosztály részére nívós szórakozási lehetıségek megteremtése
 Civil szervezetekkel való együttmőködés fejlesztése
 Ifjúsági és diáksport fejlesztése
 Hegyi turizmus
 Vízi turizmus és a Vadkacsa egyesülettel való további szoros együttmőködés
10. Szociális- és egészségellátás fejlesztése.
 Pontos felmérés és nyilvántartás0
 Máshol dolgozók helyzetének vizsgálata
 Hálózatbıvítés
 Együttmőködés a kistérséggel és a környezı településekkel
 Idısellátás színvonalának emelése
 Civilek bevonása
11. Helyi lakossággal való folyamatos kapcsolattartás fejlesztése
 Helyi sajtótermékek színvonalának növelése
 Fórumok szervezése
 Tájékoztatás megszervezése
 A hivatal szervezetének javítása
 A hivatal által nyújtott szolgáltatások színvonalának emelése
 Honlap naprakésszé és színvonalassá tétele
12. Adópolitika javítása, mint a saját bevételek forrásának alapja.
Csak azokkal az adónemekkel lehet számolni, amelyek az aktuális jogszabályokon
alapulnak. Az önkormányzat mőködéséhez, a kitőzött GAZDASÁGI TERV
végrehajtásához nagyobb arányban kell támaszkodni a helyi adókra, mert a helyi
önkormányzatok finanszírozásában egyre csökken az állami támogatás és szerepvállalás.
Az adópolitikában lényeges változtatásokat kell eszközölni, - különös tekintettel az adót
nem fizetıkkel és az adóbevallást helytelenül végzıkkel szembeni határozottabb fellépést
illetıen, - az egész település és a tisztességes adófizetık érdekében. Külön kell választani
az adótól a szerves hulladék szállításának költségét.
13. Kistérségi szerep növelése.
14. Finanszírozási alapok és források felkutatása a Gazdasági programban kitőzött
célok megvalósításához.
III.
A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEINEK ISMERTETÉSE
Általánosságban elmondható, hogy az önkormányzatra vonatkozó kötelezı feladatok
ellátásához a központi költségvetés nem biztosítja a megfelelı forrást, ezért a fejlesztésekre
fordítható pénz igen csekély és kénytelenek vagyunk a forgalomképes ingatlanok hasznosítása
árán folytatni a fejlesztéseket.
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1. Infrastrukturális, intézményi és közterületi fejlesztéseket csak úgy tudjuk folytatni,
hogy kihasználunk minden pályázati lehetıséget. Ennek érdekében folyamatosan
figyelemmel kísérjük az aktuális kiírásokat, és pályázatíró cégekkel együttmőködve
nyújtjuk be a pályázatokat. Az önerıt csak az ingatlaneladásokból tudjuk fedezni.
2. Egységes arculat és településközpont kialakítása érdekében felhasználjuk az eddig
elkészített tanulmányokat és igyekszünk bevonni a lakosságot, valamint magáncégeket is
a finanszírozásba a pályázati pénzeken kívül.
3.

A természeti táj és természeti értékek, valamint az épített környezet védelmét a
lakosság körében is népszerősítjük, és ezen a téren is bízunk a kedvezı pályázati
lehetıségekben. Együttmőködünk a Duna Ipoly Nemzeti Parkkal, a Pilisi Parkerdıvel és
bekapcsolódunk a kistérségi programokba.

4. Turisztikai vonzerık fejlesztésénél a pályázati lehetıségeket kihasználva a magántıkét
is szeretnénk bevonni a megvalósításba. A helyi vállalkozókat és a szállásadókat
megszólítva közösen dolgozzuk ki a folyamatos együttmőködést a település vonzerejének
növelése érdekében. Igyekszünk megvalósítani a Képviselı-testület által elfogadott
turisztikai koncepcióban foglaltakat.
5. Település árvízvédelmét és közlekedésbiztonságának növelését csak a hatóságokkal
való szoros együttmőködés kiépítése és megfelelı tervek elkészítése után tudjuk folytatni
úgy, hogy jelentıs központi támogatást veszünk igénybe, melyet csak pályázati úton és
magas támogatási intenzitás, azaz csekély önrésszel tudunk megvalósítani.
6. Oktatás-nevelés és a kulturális élet, valamint a testvérvárosi kapcsolatok fejlesztése
terén több kedvezı finanszírozású pályázatra számítunk. Ugyanúgy, mint az elmúlt
években, a jövıben is számítunk az alapítványok segítségére.
7. A település fiatal lakosságának megszólítása külön programként szerepel a gazdasági
tervünkben, mivel a település jövıjét a helyben maradó fiatalság jelenti.
A Móricz Zsigmond Általános Iskola oktatási-nevelı munkájának tartalomfejlesztésére a
megnyert TÁMOP pályázat lehetıségeit maximálisan kihasználjuk
A civil szervezetek komoly programokkal segítették a helyi fiatalságnak nyújtott
szolgáltatásokat. Vadkacsa Egyesület országos jelentıségő eredményeket ért el s a
programjaik garantálják a következı évek sikereit is.
8. Szociális- és egészségellátás fejlesztése folyamatos. Meg kívánjuk teremteni egy 2.
védınıi körzet lehetıségét. Bevételi források megléte esetén megvalósítjuk a két felnıtt
orvosi körzetet. A szociális segélyre szorulók nyilvántartása folyamatos, és a
költségvetésben a megfelelı anyagi forrást ezután is meg kívánjuk teremteni számukra.
9. Helyi lakossággal való folyamatos kapcsolattartás fejlesztését a helyi sajtótermékek
színvonalának növelésével, lakossági fórumok szervezésével, a hivatal struktúrájának
átalakításával és a hivatal által nyújtott szolgáltatás színvonalának emelésével kívánjuk
megvalósítani.
10. Kistérségi szerep növelése érdekében intenzívebben kívánunk bekapcsolódni a közös
programokba és pályázatokba. Ennek személyi és anyagi feltételeit igyekszünk
megteremteni a lehetıségekhez mérten.

69

11. Finanszírozási alapok és források felkutatása elengedhetetlen a Gazdasági programban
kitőzött célok megvalósításához. A pályázati pénzek igénybevételéhez szükséges saját erıt az
ingatlanhasznosítással tudjuk csak biztosítani. Ezen felül ki szeretnénk használni azokat a
kedvezı lehetıségeket, melyeket az esetlegesen jelentkezı magánbefektetık nyújthatnak a
településfejlesztéshez.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. március 23 –án tartott ülésén az elıterjesztést
tárgyalta és elfogadásra javasolja.
Nyíri Csaba: Kérem, szavazzunk.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület
49/2011. (III. 31.) számú határozata
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy Leányfalu
Nagyközség 2010-2014. évre vonatkozó gazdasági programját az alábbiak szerint elfogadja:
Határidı: folyamatos
Felelıs: Nyíri Csaba polgármester
17. Hozzájárulás felügyelı bizottsági tagsághoz
Nyíri Csaba: Átadom a szót a jegyzı úrnak.
d. Kasnyik Zsolt: A Fıvárosi Közgyőlés 2011. február 24-én határozati javaslatban úgy
döntött, hogy Nyíri Csabát 2011. február 24-tıl 2015. május 15-ig a Fıvárosi Biztonsági Iroda
Közhasznú Nonprofit Kft Felügyelı Bizottsága tagjává megválasztja és a Bizottság elnökének
kijelöli.Az 1990.évi LXV. törvény 33/A.§ (2) bekezdés bb) pontja szerint nevezett tisztség
polgármesterként csak a Képviselı-testület hozzájárulásával tölthetı be.
A Képviselı-testület 6 igen, 1 tartózkodással a következı határozatot hozta:

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület
50 /2011.(III.30.) számú határozata
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy támogatja Nyíri
Csaba polgármester Fıvárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft Felügyelı
Bizottságába történt beválasztását és hozzájárul, hogy a FB elnökeként tevékenykedjen.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Nyíri Csaba polgármester, dr. Kasnyik Zsolt jegyzı
Nyíri Csaba: Köszönöm vendégeinknek a rész vétet, a nyilvános ülést bezárom.
A nyilvános ülést a polgármester 19 óra 27 perckor bezárta.
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dr. Kasnyik Zsolt
jegyzı

Nyíri Csaba
polgármester
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