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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 21-i rendkívüli 

nyilvános ülésén hozott határozatai (teljes határozat a jegyzőkönyvben): 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

1/2014. (01.21.) határozata 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete 

kijelenti, hogy Pusztavám Község Önkormányzata az EZER-JÓ Vidékfejlesztési 

Egyesület (továbbiakban Egyesület) Alapszabályát megismerte, az Egyesület 

küldetésével és célkitűzéseivel egyetért, az Egyesület Alapszabályát és a közgyűlés 

határozatait magára nézve kötelezőnek fogadja el, vállalja az egyesületi célok 

megvalósítása érdekében történő közreműködést, ezért alapító tagként csatlakozni kíván 

az Egyesülethez. 

 

A képviselő-testület vállalja, hogy a tagsággal járó éves tagdíj összegét (alakulás évében 

évi 20,- Ft / lakos) az Egyesület megalakulását követő legfeljebb 60 napon belül az 

Egyesület bankszámlájára befizeti. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Egyesületben az 

Önkormányzatot képviselje, és a tagsággal összefüggő dokumentumokat, 

nyilatkozatokat aláírja, valamint az éves tagdíj Egyesület részére történő megfizetéséről 

gondoskodjon. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

2/2014.(01.21.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testülete, megerősítve a 27/2012. (IV.25.) 

számú Határozatát, úgy határozott, hogy Mór Városi Önkormányzattal, az Alba Volán 

Személyszállítási Zrt-vel, valamint további 8 önkormányzattal (Balinka, 

Bakonycsernye, Bodajk, Csákberény, Isztimér, Kincsesbánya, Magyaralmás, Söréd) 

konzorciumi együttműködéssel részt vesz a Közép-dunántúli Operatív Program keretén 

belül meghirdetett „Közösségi közlekedés fejlesztése” című KDOP-4.2.3-11 kódszámú 

pályázaton. Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz 

szükséges 425.410.-Ft pályázati önerőt biztosítja. 

 

A pályázat forrásösszetétele: 

 

Önerő:         425.410,- Ft, 5 % 

Támogatás:      8.082.799,- Ft, 95 % 

 

Források összesen:     8.508.209,- Ft, 100 % 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Merkatz László polgármestert a vonatkozó 

dokumentumok (konzorciumi megállapodás, pályázati dokumentumok, stb.) aláírására. 
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 21-én 

megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről. 

 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 

64-66. 

 

Jelen vannak: 

 

           Merkatz László polgármester 

Kubinyi Balázs alpolgármester 

Pintér István   képviselő 

Pratsler János  képviselő 

Zombó Norbert  képviselő 

Lisztmayer János képviselő 

 

Megjelent meghívott: 

 

            Dr. Légrádi Gábor jegyző 

 

Merkatz László polgármester köszönti a rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülésen 

megjelent képviselőket, meghívottakat. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel a 

testület 6 tagja jelen van. Távolmaradt: Gerlinger Tibor képviselő.  

 

Merkatz László polgármester ismerteti a napirendi pontokat, melyet a képviselő-testület 6 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad.  

 

 

Napirendi pontok: 

 

1.napirendi pont: Döntés az EZER-JÓ Vidékfejlesztési Egyesület megalakításával 

kapcsolatos kérdésekben  

Előadó: polgármester 

 

2.napirendi pont: Döntés KDOP-4.2.3 azonosító számú pályázattal kapcsolatban 

Előadó: polgármester 

 

 

 

1.napirendi pont: Döntés az EZER-JÓ Vidékfejlesztési Egyesület megalakításával 

kapcsolatos kérdésekben 

 

Merkatz László polgármester: 

 

Mint az mindenki előtt ismert a vidékfejlesztési támogatások jelentős része az 

önkormányzatok – civil és gazdálkodó szervezetek által létrehozott LEADER Csoportokon 

keresztül valósult meg. Településünk – a Vértes-Gerecse Leader Csoport tagjaként -  több 

nyertes ( önkormányzati – egyházi – gazdálkodószervezeti – civil ) pályázattal „vette ki 

részét” ebből az együttműködésből. 
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Az idei évtől a megváltozott törvényi előírások miatt szükséges a csoportok felülvizsgálata. 

Legfontosabb változás, hogy 2014-től a csoportok nem nyúlhatnak túl a megyehatárok 

területén. Ez a mi esetünkben probléma, hiszen jelenlegi csoportunk többsége Komárom-

Esztergom megyei település, ők – nagy valószínűséggel – együtt tudnak maradni. A 

csoportból kieső Fejér megyei települések egy része a móri, egy része a székesfehérvári, egy 

része pedig a bicskei járáshoz tartozik. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a Bakonyért 

csoport is szétválik ( itt is együtt tud maradni a Veszprém megyei rész ). Ez érinti a móri, és 

kisebb részben a székesfehérvári járást.  

 

Megoldás lehet valamely meglévő, megyén belüli csoporthoz tartozni, vagy új csoportot 

létrehozni. Többszöri polgármesteri egyeztetés után az utóbbira teszünk javaslatot. Elvárás, 

hogy a helyi csoportok 10-és 100 ezer fő közötti lakosságszámmal bírjanak. Nem célszerű a 

Székesfehérvári, vagy a Sárvízi csoporthoz csatlakozni, mert azok már így is elég nagyok, 

súlytalanná válunk. Ugyanakkor nem célszerű – az alább felsorolt – településeket tovább 

bontani ( 2 csoportot létrehozni ), mert akkor az elnyerhető, felosztható támogatás is 

töredékére csökkenhet.  

 

Új egyesület létrehozásához 2 lépcső szükséges, első lépésként az Önkormányzatok döntenek 

az egyesület létrehozásáról, míg a későbbiekben meghozandó második lépésben történik az 

egyesület Leader Helyi Akciócsoporttá alakítása.  

 

Az egyeztetések során a következő 27 település kerül a körbe ( jelenleg 37 településből áll a 

csoportunk ): Bakonycsernye, Balinka, Bodajk, Fehérvárcsurgó, Isztimér, Kincsesbánya, Mór, 

Nagyveleg, Csákberény, Csókakő, Pusztavám, Söréd, Magyaralmás, Sárkeresztes, Zámoly, 

Gánt, Pátka, Csákvár, Vértesboglár, Szár, Bodmér, Újbarok, Bakonykuti, Csór, 

Iszkaszentgyörgy, Moha, Lovasberény. Ez majdnem 57.000 fő.  

 

Az elsődleges határozatokat január 24-ig meg kell hozni. Önmagában település nem lehet 

Leader csoport, foltszerűen nem lehet elhelyezkedni, összefüggő területnek kell lennie. 

Városok nem lehetnek székhelyek, első körben Csókakőt javasoljuk.  

 

Fentiek alapján kérem a Képviselő-testület döntését az Egyesület megalakításának 

kérdésében. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

1/2014. (01.21.) határozata 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete 

kijelenti, hogy Pusztavám Község Önkormányzata az EZER-JÓ Vidékfejlesztési 

Egyesület (továbbiakban Egyesület) Alapszabályát megismerte, az Egyesület 

küldetésével és célkitűzéseivel egyetért, az Egyesület Alapszabályát és a közgyűlés 

határozatait magára nézve kötelezőnek fogadja el, vállalja az egyesületi célok 
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megvalósítása érdekében történő közreműködést, ezért alapító tagként csatlakozni kíván 

az Egyesülethez. 

 

A képviselő-testület vállalja, hogy a tagsággal járó éves tagdíj összegét (alakulás évében 

évi 20,- Ft / lakos) az Egyesület megalakulását követő legfeljebb 60 napon belül az 

Egyesület bankszámlájára befizeti. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Egyesületben az 

Önkormányzatot képviselje, és a tagsággal összefüggő dokumentumokat, 

nyilatkozatokat aláírja, valamint az éves tagdíj Egyesület részére történő megfizetéséről 

gondoskodjon. 

 

 

Felelős: Merkatz László polgármester 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

 

 

2.napirendi pont: Döntés KDOP-4.2.3 azonosító számú pályázattal kapcsolatban 

Előadó: polgármester 

 

 

 

Merkatz László polgármester:  

 

A tisztelt Képviselő-testület 27/2012. (IV.25.) számú Határozatában döntött a „Közösségi 

közlekedés fejlesztése” című KDOP-4.2.3. azonosító számú pályázatban való, konzorciumi 

együttműködéssel való részvételről és a pályázathoz szükséges önerő biztosításáról. Ezen 

határozat megerősítése vált szükségessé, ezért kérem a Képviselő-testület döntését. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

2/2014.(01.21.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testülete, megerősítve a 27/2012. (IV.25.) 

számú Határozatát, úgy határozott, hogy Mór Városi Önkormányzattal, az Alba Volán 

Személyszállítási Zrt-vel, valamint további 8 önkormányzattal (Balinka, 

Bakonycsernye, Bodajk, Csákberény, Isztimér, Kincsesbánya, Magyaralmás, Söréd) 

konzorciumi együttműködéssel részt vesz a Közép-dunántúli Operatív Program keretén 

belül meghirdetett „Közösségi közlekedés fejlesztése” című KDOP-4.2.3-11 kódszámú 

pályázaton. Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz 

szükséges 425.410.-Ft pályázati önerőt biztosítja. 

 

A pályázat forrásösszetétele: 

 

Önerő:         425.410,- Ft, 5 % 

Támogatás:      8.082.799,- Ft, 95 % 
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Források összesen:     8.508.209,- Ft, 100 % 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Merkatz László polgármestert a vonatkozó 

dokumentumok (konzorciumi megállapodás, pályázati dokumentumok, stb.) aláírására. 

 

Felelős: Merkatz László polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

Több napirendi pont nem lévén Merkatz László polgármester megköszönte a munkát, és a 

képviselő-testület ülését bezárta. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

  

Merkatz László                                                   Dr. Légrádi Gábor 

              polgármester                                                             jegyző 

 


