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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 28-i nyilvános ülésén 

alkotott rendeletei: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 

1/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 28-i nyilvános ülésén 

hozott határozatai (teljes határozatok a jegyzőkönyvben): 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

18/2014.(IV.28.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2014. április 

28-i képviselő-testületi ülés napirendjét elfogadja, az 

előzetesen meghirdetettel egyezően. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

19/2014.(IV.28.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és Pusztavám Község Közbiztonsági 

helyzetéről szóló rendőrségi beszámolót elfogadja. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

20/2014.(IV.28.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és Pusztavám Község Közbiztonsági 

helyzetéről szóló polgárőrségi beszámolót elfogadja. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

21/2014.(IV.28.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és a Nyelvoktatás Fejlesztéséért 

Közalapítvány 2013. évi beszámolóját elfogadja.  
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

22/2014.(IV.28.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és elfogadta Pusztavám Község 2013. 

december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 

mellékelten csatolt anyag szerint.  

 

A hivatkozott, a 2013. december 31-i állapot szerinti 

vagyonkimutatás a jelen határozat mellékletét képezi. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

23/2014.(IV.28.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és elfogadta Pusztavám Község 2013. 

éves belső ellenőrzésének megállapításait tartalmazó 

Belső ellenőri 2013. éves összefoglaló jelentés 

megállapításait.  

 

A hivatkozott Belső ellenőri 2013. éves összefoglaló 

jelentés a jelen határozat mellékletét képezi. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

24/2014.(IV.28.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a hajléktalan szálló térítési díjairól 

szóló előterjesztést elfogadja. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

25/2014.(IV.28.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a gyepmesteri szolgálat ellátására 

vonatkozó szerződést jóváhagyja. 
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

26/2014.(IV.28.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és elfogadta Pusztavám Község 2014. évi 

közbeszerzési tervét az előterjesztés szerint.  

 

A 2014. évi közbeszerzési terv a jelen határozat 

mellékletét képezi. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

27/2014.(IV.28.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavám 

belterület 1042 hrsz-ú beépített terület megnevezésű 

ingatlant Pusztavámi Mártonné és Dr. Pusztavámi 

Márton ajánlattevők felé értékesítésre kijelöli, 

felhatalmazza polgármester urat az értékesítés 

lebonyolítására (az ingatlan felbecsültetésére és ez 

alapján a kiajánlási ár közlésére az ajánlattevőkkel; 

elfogadott eladási ajánlat esetén pedig a szerződés 

megkötésére).  

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

28/2014.(IV.28.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és elfogadta a Fejérvíz Zrt-nek a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó, 2013. évi közszolgáltatásra 

vonatkozó (nullás) költségelszámolását.  

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

29/2014.(IV.28.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy települési 

időjárási szolgálat kiépítését nem támogatja, az erre 

vonatkozó előterjesztést elutasítja.  
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

30/2014.(IV.28.) határozata 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a kerékpárút 

hálózathoz való csatlakozáshoz, a környező 

települések és Pusztavám Község kerékpárúttal való 

összekötéséhez az elvi hozzájárulását megadja.  
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 28-án 

megtartott nyilvános üléséről. 

 

 

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

64-66. 

 

Jelen vannak: 

 

        Merkatz László  polgármester 

Kubinyi Balázs alpolgármester 

Gerlinger Tibor  képviselő 

Pintér István  képviselő 

Zombó Norbert képviselő 

 

Megjelent meghívott: 

 

        Dr. Légrádi Gábor jegyző 

 Bartók Béla  alpolgármester 

  

 

Merkatz László polgármester köszönti a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelent 

képviselőket, meghívottakat. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel a testület 5 

tagja jelen van. Lisztmayer János betegség miatti távolmaradását jelentette be. Pratsler János 

képviselő késését jelentette be. 

 

Merkatz László polgármester ismerteti a napirendi pontokat, melyeket a képviselő-testület 5 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

18/2014.(IV.28.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2014. április 

28-i képviselő-testületi ülés napirendjét elfogadja, az 

előzetesen meghirdetettel egyezően. 

 

Felelős: Merkatz László polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Pusztavám Község Közbiztonsági helyzete  

Előadó: rendőrkapitányság képviselője / polgárőr egyesület képviselője / kmb-s 

 

2. Nyelvoktatás Fejlesztéséért Közalapítvány beszámolója a 2013. évi munkáról  

Előadó: Kuratórium elnöke 
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3. Bejelentések, tájékoztatók  

Előadó: polgármester 

 

4. Tájékoztatás a kistérségben végzett munkáról  

Előadó: polgármester 

 

5. 2013. évi költségvetés módosítása  

Előadó: polgármester 

 

6. Pusztavám Község 2013. évi költségvetésének végrehajtása – zárszámadás  

Előadó: polgármester 

 

7. 2013. december 31-ki állapotú vagyonkimutatás  

Előadó: polgármester 

 

8. 2013. évi belső ellenőri összefoglaló jelentés  

Előadó: polgármester / jegyző 

 

9. Hajléktalan szálló térítési díjai  

Előadó: polgármester 

 

10. Szerződés a gyepmesteri szolgálat ellátására  

Előadó: polgármester 

 

11. 2014. évi közbeszerzési terv meghatározása  

Előadó: polgármester / jegyző 

 

12. Ingatlan vételi szándék elbírálása  

Előadó: polgármester / jegyző 

 

13. szennyvíz-közszolgáltatási elszámolás  

előadó: jegyző 

 

14. Tájékoztató a 2014-20. tervezési időszak Pusztavámi ( befogadott ) fejlesztési 

elképzeléseiről  

 

15. Települési Időjárási Szolgálat  

Előadó: polgármester 

 

16. Elvi döntés kerékpárúthoz való csatlakozásról, előkészítésről 

 

17. Képviselői bejelentések, interpellációk 

 

 

 

1. napirendi pont: Pusztavám Község Közbiztonsági helyzete  

Előadó: rendőrkapitányság képviselője / polgárőr egyesület képviselője / kmb-s 

 

Merkatz László polgármester:  
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Pusztavám Község Közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóhoz írásos anyagokat kértünk, 

melyeket a képviselő testület tagjai felé kiküldtünk. Tisztelettel köszönti Kóber Károly rendőr 

alezredes urat, Deme János körzeti megbízott urat, valamint Finta Jánost, a helyi Polgárőrség 

elnökét. 

 

Átadja a szót a szöveges kiegészítések megtételére. 

 

 

Kóber Károly úr, rendőr alezredes:  

 

Köszöni a meghívót a Rendőrkapitány úr nevében, aki egyéb hasonló tárgyú elfoglaltsága 

miatt nem tudott itt ma részt venni személyesen. 

 

Szóban kiegészíteni nem kívánja a beszámolót, egy elég részletes anyag került összeállításra. 

Köszönetét fejezi ki az önkormányzat és a lakosság egésze felé. A kiküldött beszámoló a 

tavalyi évet, a 2013. évet értékeli. 2013. márciusában olyan hóhelyzet állt be, amelyben a 

rendőrség önmagában tehetetlen lett volna, ha a lakosság nem nyújtja azt az önzetlen 

segítséget, amit nyújtott. Ezzel kapcsolatban külön köszönetét fejezi ki a lakosság felé. 

Köszönetét fejezi ki a Polgárőrség irányába is. Velük az együttműködés példás. Az 

önkormányzattal való együttműködéséről elmondja, hogy a mindennapokban bármi kérdéssel 

fordultak az önkormányzathoz, a munkához szükséges segítséget mindig megkapták. 

 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Megköszöni a beszámolót, majd elmondja, hogy igen jelentős számszaki csökkenéseket 

láthattunk a statisztikába. Köszönetet mond a rendőrségnek az állandó segítségéért, példás 

együttműködéséért. Elmondja, hogy jelenleg éppen egy pályázat beadásán dolgozunk, a 

rendőrség segítségével, amely elnyerése esetén kamerabiztonsági rendszert tudnánk kiépíteni 

a faluban. A pályázat beadásra került, várjuk az elbírálást. 

 

 

Finta János úr, a Polgárőrség elnöke:  

 

Köszöni a lehetőséget a 2013. évi tevékenységről való beszámoló megtételére. Elmondja, 

hogy az alapvető feladata a polgárőr egyesületnek a közrend és a közbiztonság védelmének 

elősegítése, biztosítása volt. Meg kívánja erősíteni, hogy az elmúlt években a móri 

rendőrkapitánysággal olyan munkakapcsolat alakult, ki, amely lehetővé teszi azt, hogy a 

körzeti megbízottunk minden alkalommal egy polgárőrrel lehetett szolgálatban. Amennyiben 

körzeti megbízottunk nincs szolgálatban, úgy két polgárőr együttesen teljesít szolgálatot. 

Örül, hogy a tavalyi évben az új megyei főkapitány úrral is sikerült az együttműködési 

megállapodást megkötni. Örvendetes dolog, hogy 2013-ban sikerült a 24 éves autó helyett egy 

fiatalabb Suzuki Ignis gépkocsival erősödnie az egyesületnek. Pályázati pénzből sikerült egy 

villogó lámpát tenni az autó tetejére. A falu minden szervezte számíthatott az elmúlt évben a 

Polgárőrség segítségére. A rendezvényektől sem maradtak távol. Bevételi forrásait igyekezett 

növelni az egyesület pályázatok írásával, szponzori segítség kérésével. A kérés legtöbb 

esetben meghallgatásra talált. A tavalyi „locsolóbálra” elég sok szponzori felajánlás érkezett. 

Több vállalkozó segít, hogy időközönként a polgárőr autó megtankolásra kerülhessen, minél 

többet az utcán lehessen. Terveik között szerepel a SZEM-mozgalom erősítése. Ebben az 

évben 15 éves az egyesület, melyet méltón szeretnének megünnepelni, melyhez kéri a 
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képviselő testület anyagi segítségét is a közeljövőben, mely segítségből formaruha-vásárlást 

terveznek. A költségek egy részéhez már pályázatot is sikerült megnyerniük.  

 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Az előbb említett térfigyelő kamerarendszer kiépítésére vonatkozó pályázathoz még annyit 

szeretne mondani, hogy előnyt élveznek azon települések, amelyek hátrányban vannak velünk 

szemben, ahol lényegesen rosszabb képet mutat a bűnügyi statisztika. Továbbá gratulál a 

Polgárőrség 15 éves folyamatos működéséhez, fennálláshoz. Kéri az elnök úrtól, hogy az 

egyesület tagjai felé tolmácsolja, hogy a tavalyi évhez képest 200.000 Ft-tal kevesebb éves 

támogatást ne elvonásként értelmezzék, mivel a tavalyi évben az idei évhez képest lényegesen 

nagyobb összeget, 2.080.000 Ft-ot tudtunk adni, melyben a működés és a gépkocsi vásárlás is 

benne volt. Az idei tervünkben egyenlőre a 800.000,- Ft támogatási összeg szerepel. 

 

Átadja a szót a képviselő testületnek. 

 

Bartók Béla alpolgármester: 

 

A rendőrségnek és a polgárőrségnek a jelenléte érezhető a település területén. A polgárőr autó 

valóban nagyon jó, hogy van. Látni lehet, hogy folyamatosan közlekedik. 

 

Kérdése lenne az alezredes úr felé, hogy a rendőrségi beszámolóban szerepeltetett 70 

elutasított esetet (feljelentést) ki és miért utasította el? 

 

 

Kóber Károly rendőr alezredes:  

 

Mint, a bűnügyi osztály vezetője, nekem kellett elutasítanom a feljelentéseket. Sok esetben 

tesznek ugyanis olyan ügyekben feljelentést az állampolgárok, melyek nem számítanak 

bűncselekménynek. Sok estben pedig magánvádas ügyekben tesznek feljelentést, mely a 

bíróság hatáskörébe tartozik. Sok esetben végül szabálysértési ügyeket is a rendőrség felé 

jelentenek be, melyek nem rendőrségi, hanem más hatóság hatáskörébe tartoznak. Ilyenkor a 

rendőrség hivatalból el kell, hogy utasítsa a feljelentést, köteles azonban a megfelelő 

hatóságnak továbbítani. Ezen kivétel nélkül ilyen esetek voltak. 

 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Megköszöni a munkát, majd szavazásra teszi fel a kérdést.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

19/2014.(IV.28.) határozata 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és Pusztavám Község Közbiztonsági 

helyzetéről szóló rendőrségi beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Merkatz László polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

20/2014.(IV.28.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és Pusztavám Község Közbiztonsági 

helyzetéről szóló polgárőrségi beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Merkatz László polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

(Időközben megérkezett Pratsler János képviselő.) 

 

2. napirendi pont: Nyelvoktatás Fejlesztéséért Közalapítvány beszámolója a 2013. évi 

munkáról  

Előadó: Kuratórium elnöke 

 

 

Merkatz László polgármester: 

 

Az írásbeli beszámoló a tisztelt képviselő testület elé került. Esetleges kérdésnél az elnök úr 

válaszol a testület számára. Rövid szöveges beszámoló után egy pénzforgalmi beszámoló 

látható, melyben leírja a naptári év során képződött bevételeket, mintegy 688.000 Ft értékben 

– túl a lekötött pénzeszközökön, ebből kb. 600.000 Ft-nyi pénzkiáramlás történt. Ezeknek a 

céljai tételenként is rögzítve vannak. Összességében 2013. december 31-én 5.163.000 Ft-os 

pénzeszközzel tudott zárni az alapítvány. Remélhetőleg a következő időszakban ilyen 

nagyságú pénzforgalmat akkor is le tud bonyolítani az alapítvány, ha nem lenne bevétele. Az 

alapítvány célja elsősorban a nyelvoktatás fejlesztése, valamint az ehhez kapcsolódó 

pedagógus továbbképzések lebonyolítása, ezeken túl az iskola-óvoda életében egyéb 

feladatokra, eszközök beszerzésére is rámutat. 

 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
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21/2014.(IV.28.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és a Nyelvoktatás Fejlesztéséért 

Közalapítvány 2013. évi beszámolóját elfogadja.  

 

Felelős: Merkatz László polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

3. napirendi pont: Bejelentések, tájékoztatók  

Előadó: polgármester 

 

Merkatz László polgármester: 

 

Ismerteti a 2014. február 19-e után történt eseményeket. 

 

A faluház felújítással kapcsolatban született egy határozat, melyben a „megelőlegezett” 

pénzek kifizetésére kötött megállapodást Nemzetiségi Önkormányzatunk 

Önkormányzatunkkal, az első részlet rendben megérkezett.  

 

Tájékoztatja a lakosságot és testület tagjait, hogy márciusban helyhatósági választások voltak 

Németországban. Május 1-től lesznek beiktatva az új testületek és polgármesterek. A két 

érintett településre elküldtük a gratuláló leveleket, illetve a közös programokra való 

emlékeztető leveleket. Rövid időn belül Hahnbach településről válasz érkezett. Az új 

polgármestert Bernhard Lindner úrnak hívják. A levélváltás megtörtént. A rend ugyanaz 

marad, mint eddig volt, 2 évente találkozik a két település. Geretsriedben később lett 

polgármester, itt második választási kört kellett tartani. Ennek eredményeként Michael Müller 

úr lett a polgármester. Őt nehezen tudtuk utolérni, csupán május 1-től lesz benn a városházán, 

vele utána tudjuk a kapcsolatot felvenni.  Felvettük a kapcsolatot mind Geretsried városával, 

mind Hahnbach településsel.  

 

Tájékoztatja a testületet, hogy nyolc olyan gépjármű tulajdonosunk van, akikkel a gépjármű 

forgalomból való kivonás ellenére sem tudtunk haladni, nem tudtuk elérni, hogy 

adókötelezettségüket teljesítésék, ezért ezen gépjárművek rendszámai a rendőrkapitányság 

részére bejelentésre kerültek, kértük a rendőrkapitányság segítségét, hogy ezen autókat 

vegyék ki a forgalomból. 

 

Tavaly szeptember végén hozott a testület határozatot a Vasútállomási lakások vízellátásának 

a települési vízhálózatba való bekötéséről. A mai napon elkezdődtek a munkálatok. 

 

Április 24-én egy német bűnbánati zarándoklat haladt keresztül településünkön.  

 

Április 23-án helyi védelmi bizottsági ülésen vettünk részt, ahol tájékoztatást kaptunk aktuális 

honvédelmi feladatokról. 

 

Jegyző úr elkészítette Pusztavám Község Polgármesteri Hivatal Adatvédelmi és Informatika 

Biztonsági Szabályzatát. Átadja a szót dr. Légrádi Gábor jegyzőnek. 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 
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Jogszabályváltozásból adódó kötelezettségnek tettünk eleget az új szabályzat megalkotásával. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Tv. 

rendelkezéseinek megfelelően vizsgáltuk felül a korábbi ilyen tárgyú szabályzatot és került az 

új szabályzat megalkotásra, azzal, hogy természetesen a jelenlegi szolgáltató is bevonásra 

került a szabályzat-alkotás folyamatába. 

 

 

4. napirendi pont: Tájékoztatás a kistérségben végzett munkáról  

Előadó: polgármester 

 

Merkatz László polgármester: 

 

Az elmúlt testületi ülést követően több kistérségi tanácsülés volt.  

 

A március 20-i kistérségi tanácsülésen elfogadásra került az óvoda-bölcsőde beiratkozási 

időpontja, továbbá szociális szolgáltatás-szervezési koncepció került elfogadásra. Ekkor 

került előterjesztésre a gyepmesteri, állatmentési tevékenységről szóló megállapodás is. 

  

A Szociális Társulás ülés egyetlen napirendje a szociális szolgáltatás-szervezési koncepció 

volt. 

 

Április 11-én rendkívüli kistérségi tanácsülés volt, itt a Zengő Óvoda átszervezését indítottuk 

el. A Zengő óvodából három óvoda: a csákberényi, csókakői és a sörédi óvoda kiválik, ők 

hárman kívánnak egy intézményt fenntartani.  

 

Április 24-én elfogadásra került a kistérségi társulás 2013. évi költségvetése zárszámadás 

előtti módosítása, majd a zárszámadás. Módosításra került az idei költségvetés, belső 

ellenőrzési terv került jóváhagyásra. Itt merült fel egy jelentős, kerékpárút fejlesztési ötlet. 

 

Április 24-én szociális mikrotársulási ülés is volt. Ekkor került elfogadásra a mikortársulás 

2013. évi zárszámadása, illetve az idei évi költségvetés módosítása szerepelt a napirenden.  

 

 

5. napirendi pont: 2013. évi költségvetés módosítása  

Előadó: polgármester 

 

Merkatz László polgármester: 

 

Azon táblázatot kéri elővenni, mely két oszlopot: eredeti és módosított előirányzatot 

tartalmaz. Illetve az ehhez csatolt szöveges kiegészítést. 

 

A költségvetés módosításánál a törvényes rend szerint jártunk el. Kétféle esetben változhat 

költségvetés: vagy a képviselő testület az elfogadott költségvetésében változást eszközöl saját 

döntésével, vagy az állami szervektől érkezik valamilyen módosítási felhívás. Ezen tételek 

átvezetése szerepel a költségvetés módosításban. Táblázatonként végigmenve szerepelnek a 

változások, és lettek levezetve a változások hatásai. A változás összhatása 210.259.000 Ft. Ez 

jelentős változásnak mondható. Ebből 200.000.000 Ft a Víziközmű Társulás 

adósságrendezése volt. A napirendi pontot a pénzügyi és ügyrendi bizottság kötelessége volt 
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előzetesen tárgyalni, átadja a szót Zombó Norbert képviselőnek, a pénzügyi és ügyrendi 

bizottság elnökének. 

 

Zombó Norbert képviselő:  

 

Tájékoztatja a testületet, hogy a pénzügyi és ügyrendi bizottság megtartotta ülését. A tagok 

2/3 része jelen volt, így a bizottság határozatképes volt. Megtárgyalta és elfogadta a bizottság 

a 2013-as évi módosításokat. A tervezett1,3 MFt tartalék helyett 46 MFt tartalék képződött, 

annak ellenére, hogy a tervezett 16 MFt-os tervezett fejlesztésből 19 MFt valósult meg. Ezek 

szükséges fejlesztések voltak, amelyeket a lakosság kifejezetten igényelt. Ilyen fejlesztés volt 

pl. az A-telep lekövezése, a Művelődési Ház előtti térnek egy kisebb fejlesztése, stb. 

  

A tartalékban képzett jelentős különbséget a jó hatásfokkal érvényesített (behajtott) 

adóbevételek, az intézményi működési bevételek, és az állami támogatások okozták. A 

pénzügyi bizottság megállapította, hogy a 2013. évi terv átgondolt, de óvatos volt. A további 

tervezésben és a költekezésben is a továbbiakban is óvatosságra inti a testületet, hiszen 

legfőbb iparűzési adót fizető adózónkkal nem tudjuk pontosan, hogy mi lesz a jövőben. A 

pénzügyi bizottság a módosításokat egyhangúlag elfogadta, és a testületnek is elfogadásra 

javasolja. 

 

 

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

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 

1/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

6. napirendi pont: Pusztavám Község 2013. évi költségvetésének végrehajtása – 

zárszámadás  

Előadó: polgármester 

 

Merkatz László polgármester: 

 

Itt bemutatásra kerültek a tavalyi évben végzett munkálatok pénzügyi hatásai. 

Költségvetésünket óvatosan terveztünk, mint azt minden évben tesszük. Viszonylag 

változatos feladatmennyiség került meghatározásra, majd részletesen táblázatonként ismerteti 

a főbb pontokat. A költségvetés fő bevételi csoportnál egy kivételével mindenhol 

többletbevétel képződött. Összességében a bevételeink 461.000.000  Ft-ra tehető. Korrigált 

bevételünk 261.500.000 Ft-ra teljesült. E többletbevételből sikerült kigazdálkodni az év 

közbeni többletkiadásainkat. Ebből a többlet bevételből sikerült növelni az 1.300.000 Ft-os 

pénzmaradványt is.  
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Kiadásainknál volt ahol többletkiadás jelent meg, de volt, ahol megtakarítások jelentkeztek. 

Összességében belül maradtunk a tervezett kiadásokon. A tényleges folyó kiadása a 

költségvetésünknek 196.348.000 Ft volt. Bevételünk 216.791.000 Ft-ot tett ki. Soronként 

végigmenve látható, hogy milyen feladatok kerültek elvégzésre. 

Egyre több sor van, ahol a megkapott állami pénz elégségesnek látszik: pl. védőnői 

szolgáltatás, világítás – 100 %-ban támogatásra kerülnek.  

Polgármesteri Hivatalról külön táblázat készült. Szövegesen is levezetésre került, hogy 

bevételeink lényegesen csökkentek – ezek törvényi változások miatt voltak. Összességében a 

hivatalnál megtakarítással lehetett az évet zárni. Fejlesztéseknél eredetileg 16.240.000 Ft-os 

több célra meghatározott fejlesztés volt a költségvetésbe tervezve, ebből egy tétel nem 

valósult meg: a Kossuth-Bacsó utcai csomópont kialakítása. Összességében 19.792.000 Ft 

fejlesztés került megvalósításra.  

Kéri, hogy tegyék meg észrevételeiket a testületi tagok. 

 

 

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

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

7. napirendi pont: 2013. december 31-i állapotú vagyonkimutatás  

Előadó: polgármester 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Törvényi előírás a 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatás elfogadása. Jegyző 

úr elkészítette ezen anyagot, melyet külön határozatban kell elfogadnia a testületnek. Átadja a 

szót dr. Légrádi Gábor jegyzőnek. 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző:  

 

Törvényi kötelezettségünk, hogy a zárszámadással egyidejűleg, külön határozatban 

elfogadjuk az Önkormányzat vagyonkimutatását. Az előterjesztés a 2013. december 31-i 

állapot szerinti vagyon kimutatását tartalmazza, egyezően a vonatkozó mérlegadatokkal.  

 

 

Merkatz László polgármester:  

 

A vagyonkimutatásba szerepelnek az önkormányzat olyan vagyontárgyai, mint az ingatlanok, 

lakóépületek, iskola, óvoda, egyéb közösségi épületek. Szerepelnek benne az utak, járdák, 

zöldfelületek, beépítetlen területek, garázstelkek stb.  
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A település vagyona a 2013. december 31-i állapot szerint 2.880.000.000 Ft-ot meghaladó 

összeg.  

 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

22/2014.(IV.28.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és elfogadta Pusztavám Község 2013. 

december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 

mellékelten csatolt anyag szerint.  

 

A hivatkozott, a 2013. december 31-i állapot szerinti 

vagyonkimutatás a jelen határozat mellékletét képezi. 

 

 

Felelős:  Merkatz László polgármester 

  Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő:  Azonnal 

 

 

 

8. napirendi pont: 2013. évi belső ellenőri összefoglaló jelentés  

Előadó: polgármester / jegyző 

 

Merkatz László polgármester:  

 

2013. évi belső ellenőri éves összefoglaló jelentés van a testület előtt. A belső ellenőrzés tett 

megállapításokat, melyre a hivatal reagált. A belső ellenőrzés ezt visszaellenőrizte és ez 

alapján készült az összefoglaló jelentés, melyről jegyző úr egy előterjesztését nyújtott be a 

testületnek. 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

A 2013. évi belső ellenőrzést, elfogadott terv alapján a Vincent Auditor Kft. végezte. Ezek a 

következő területeket érintették: A Zengő Óvoda Pusztavámi Tagóvoda Konyha működés, 

gazdálkodás, gazdaságosság; Polgármesteri Hivatal pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlása; 

Önkormányzat iparűzési adóbevallások.  

 

A Zengő Óvoda esetében az étkezési normák felülvizsgálata folyamatos, a beszerzést és 

kifizetéseket racionalizáltuk. A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában tett javaslatok szerint 

pontosítottuk a belföldi kiküldetések dokumentálását, valamint az előleg elszámolást. Az 

iparűzési adóbevallások vizsgálata intézkedést igénylő javaslatot nem vetett fel.  
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A belső ellenőrök által tett javaslatokat, megállapításokat elfogadtuk, minden javasolt 

területen az intézkedéseket megtettük.  

 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

23/2014.(IV.28.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és elfogadta Pusztavám Község 2013. 

éves belső ellenőrzésének megállapításait tartalmazó 

Belső ellenőri 2013. éves összefoglaló jelentés 

megállapításait.  

 

A hivatkozott Belső ellenőri 2013. éves összefoglaló 

jelentés a jelen határozat mellékletét képezi. 

 

 

Felelős:  Merkatz László polgármester 

  Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő:  Azonnal 

 

 

9. napirendi pont: Hajléktalan szálló térítési díjai  

Előadó: polgármester 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Írásos anyagot kapott a képviselő testület. A hajléktalan szálló, mint szociális feladat a 

kistérségi társuláson belül kerül ellátásra, ezáltal nagyobb állami bevételt lehet elérni. Ami 

kiegészítést hozzá kell tenni a feladathoz, azt Mór városa teljes egészében magára vállalta. 

Ehhez a tevékenységhez nekünk pénzt nem kell hozzátenni. De mivel kistérségben van 

ellátva, Mór város önkormányzata meghatározza a térítési díjakat, majd minden egyes 

testületnek hozzájáruló nyilatkozatot kell hozni. Idén díjat emelni Mór város önkormányzata 

nem kíván. Az elmúlt időszakban két esetben fordult elő, hogy a szolgáltatást igénybe vette 

Pusztavám. 

 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

24/2014.(IV.28.) határozata 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a hajléktalan szálló térítési díjairól 

szóló előterjesztést elfogadja. 

 

Felelős: Merkatz László polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

10. napirendi pont: Szerződés a gyepmesteri szolgálat ellátására  

Előadó: polgármester 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Kiküldésre került előre ezen anyag is. A kistérségi tanács elfogadta az itt lévő szerződésben 

foglaltakat gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátására, melyet minden testületnek meg 

kell erősítenie. A szerződő felek nagyobb emelést szerettek volna elérni néhány tételnél. Az 

emeléshez a társulási tanács nem járult hozzá. Lényeges, hogy részletesebb gyepmesteri 

naplót, részletesebb befogási naplót kell vezetnie.  

 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

25/2014.(IV.28.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a gyepmesteri szolgálat ellátására 

vonatkozó szerződést jóváhagyja. 

 

Felelős: Merkatz László polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

11. napirendi pont: 2014. évi közbeszerzési terv meghatározása  

Előadó: polgármester / jegyző 

 

Merkatz László polgármester: 

 

A testület 2014. évi közbeszerzési teve van előttünk, törvény szerint megvan, hogy minek kell 

szerepelnie a tervbe, melyet jegyző úr elkészített.  

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

A költségvetési év elején kell elfogadnunk az éves összesített közbeszerzési tervünket. Az idei 

évre jelenleg egy közbeszerzést tervezünk, a települési szilárd hulladék gyűjtésére és 
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szállítására vonatkozóan. Ez a közszolgáltatás ugyanis Településünkön 2014. szeptember 30-

áig biztosított. Természetesen a mellékelt táblázatos anyag tervezet, amelyet az év közbeni 

változásokkal aktualizálni kell. 

 

Merkatz László polgármester: 

 

Lehet, hogy bekerül még egy tétel ebbe a tervbe. Ez most van vizsgálat alatt. Májusban a 

testület elé fog kerülni ez is, amikor is a közbeszerzés kiírásáról lekésőbb júniusban döntést 

kell hozni, amennyiben közbeszerzés köteles lesz. Ez a Pusztavámi TV működése, amit 

jelenleg az Oritel működtet, a teljes hálózatról van szó. Nekik szeptember végéig van 

szerződésük.  

 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

26/2014.(IV.28.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és elfogadta Pusztavám Község 2014. évi 

közbeszerzési tervét az előterjesztés szerint.  

 

A 2014. évi közbeszerzési terv a jelen határozat 

mellékletét képezi. 

 

Felelős:     Merkatz László polgármester 

                  Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: Azonnal 

 

 

 

12. napirendi pont: Ingatlan vételi szándék elbírálása  

Előadó: polgármester / jegyző 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Írásban kiküldésre került az előterjesztéshez szükséges anyag. Írásos kérelemmel keresték 

meg önkormányzatunkat. Még mindig van a Petőfi utcában olyan ingatlan, amelyben maga 

lakóingatlan felépítmény a magántulajdonos kezében van, de a felépítmény alatti és körüli 

földterület, udvar, kertrészlet az önkormányzat tulajdonában van. A kérelmezők el kívánják 

adni a lakóingatlant, de így nem tudják értékesíteni. Jelezve lett a kérelmezők felé, hogy ez 

egy kicsit hosszadalmasabb dolog, a vagyonkezelési rendeletünk szerint kell eljárnunk, fel 

kell becsültetnünk az ingatlant, stb. 

 

 

Gerlinger Tibor képviselő:  
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Ha ők el kívánják adni az ingatlant, akkor javasolja, hogy vegye meg az önkormányzat. 

 

 

Merkatz László polgármester: 

 

Az ingatlan tulajdonosnak már van konkrét vevője.  

 

 

Pratsler János képviselő:  

 

Nem lehetne-e meghatározni konkrét m2-er árakat? Ez megkönnyíthetné illetve 

meggyorsíthatná a folyamatot. 

 

Merkatz László polgármester: 

 

Tavaly tavasszal rendeletmódosítás történt. Ebben arról határoztunk, hogy ingatlan értékesítés 

esetén ingatlanbecslésre van szükség. A rendeletünket be kell tartani. 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző:  

 

A kérés a kérelmezők szempontjából mindenképpen indokolt, hiszen ezen sajátos 

tulajdonviszony rendezést igényel. A vagyonrendeletünk meghatározza az eljárási rendet, de 

önmagában az értékbecslés, véleménye szerint, számottevő időveszteséget nem jelent.   

 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Jegyző úr úgy készítette el az előterjesztést, hogy a képviselő testület felhatalmazza a hivatalt 

az értékbecslés elkészíttetésére. Az értékbecslést közöljük a vételi szándékot benyújtóval, ha a 

vevő elfogadja, akkor a becsült értéken megkötjük a szerződést. 

 

 

Zombó Norbert képviselő:  

 

Azt javasolja, hogy legyen kigyűjtve, hogy hol van még ilyen területe az önkormányzatnak, 

mert érdemes lenne egy kalap alá venni és egyszerre felbecsültetni a további területeket. Ha 

más kerülne hasonló helyzetbe, akkor neki már meggyorsítaná a folyamatot.  

 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Ez támogatandó javaslat mindenképpen. 

 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 
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Képviselő-testületének 

27/2014.(IV.28.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavám 

belterület 1042 hrsz-ú beépített terület megnevezésű 

ingatlant Pusztavámi Mártonné és Dr. Pusztavámi 

Márton ajánlattevők felé értékesítésre kijelöli, 

felhatalmazza polgármester urat az értékesítés 

lebonyolítására (az ingatlan felbecsültetésére és ez 

alapján a kiajánlási ár közlésére az ajánlattevőkkel; 

elfogadott eladási ajánlat esetén pedig a szerződés 

megkötésére).  

 

 

Felelős:  Merkatz László polgármester 

  Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő:  Folyamatos, 2014. december 31-ig 

 

 

13. napirendi pont: szennyvíz-közszolgáltatási elszámolás  

előadó: jegyző 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Felsőbb utasítás alapján szükség van egy határozatra. Jegyző úr az előterjesztést elkészítette: a 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 

elszámolásáról. 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény (Vgt.) 44/H. §-a előírja a szolgáltató, 

esetünkben a Fejérvíz Zrt. felé a fenti tárgyban végzett közszolgáltatási tevékenységéről való 

elszámolást.  

 

Tájékoztatás kérésünkre a szolgáltató arról tájékoztatott, hogy a Fejérvíz Zrt. a 2013. évben 

Pusztavám településen lakossági szennyvíztárolóból ill. előkezelőből szippantmány 

elszállítást és szippantmány fogadást nem végzett.  
 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

28/2014.(IV.28.) határozata 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és elfogadta a Fejérvíz Zrt-nek a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó, 2013. évi közszolgáltatásra 

vonatkozó (nullás) költségelszámolását.  

 

 

Felelős:     Merkatz László polgármester 

                  Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: Azonnal 

 

 

 

14. napirendi pont: Tájékoztató a 2014-20. tervezési időszak Pusztavámi (befogadott) 

fejlesztési elképzeléseiről  

Előadó: polgármester 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Egy dupla oldalas anyagot kaptak a képviselők. Több településsel, megyei járási 

szervezetekkel egyeztetett, egy tervkoordinációs csoportban vettünk részt. Itt szerepel 

mindazon terv, elképzelés, amiről korábban már – esetleg más csoportosításban – szó volt. A 

következő időszak várható pályázati kiírásait, pályázati céljainak meghatározását ezekből 

kívánják összeállítani. Remélhetőleg ez így is lesz. Majd röviden ismerteti az általunk 

meghatározott célokat, feladatokat.  

 

 

15. napirendi pont: Települési Időjárási Szolgálat  

Előadó: polgármester 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Ehhez a napirendhez szükséges anyag szintén előre kiküldésre került. Egy tatabányai 

szervezet kereste meg az önkormányzatot, egy települési időjárási szolgálat kiépítésére. A 

kiküldött anyag alapján látható, hogy az időjárás állomás kiépíttetéséről, működtetéséről van 

szó, felrakható lenne a honlapra. Az adatai „okostelefonon” kezelhetőek lennének. Lokális 

időjárás előrejelzési, növényvédelmi előrejelzési és egyéb hasonló lehetőségeket biztosítana. 

Az ajánlat elfogadása természetesen nem kötelező. Nem kell most végső döntést hozni. 

 

 

Pintér István képviselő: 

 

Először örült neki mikor megkapta az anyagot. Ez egy meteorológiai állomás lenne, ami 

egyrészt adatokat rögzít, előrejelzést ad. Erre nem biztos, hogy nagyon szükség van. Úgy 

tudja, hogy a meteorológiai szolgálattól be lehet szerezni a hiteles adatokat. Ő személy szerint 

ilyen területen dolgozik, nekik az első dolguk reggel a nap elején, hogy az interneten ránéznek 

a vonatkozó oldalakra. Egy hétre előre már majdnem biztosan megtalálható több oldalon is az 

előrejelzés. Ezért erre kb. 1.500.000 Ft-ot elkölteni nem biztos, hogy kéne. Máshova is el 

lehetne ezt az összeget költeni. Egyébként meg egy új rendszerről beszélünk, ami még nem is 
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működik igazából sehol, várjuk ki, hogy gyakorlatban egyáltalán hogy fog működni máshol. 

Milyen tapasztalatok lesznek.  

 

 

Pratsler János képviselő: 

 

Szerinte is felesleges pénzkidobás. A szőlészeknek, borászoknak meg már van egy saját 

kiépített állomása, amely még a kártevőket is előrejelzi.  

 

 

Kubinyi Balázs alpolgármester: 

 

Van elég sok szolgáltató az interneten, aki naprakészen tájékoztat minket. 

 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatát hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

29/2014.(IV.28.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy települési 

időjárási szolgálat kiépítését nem támogatja, az erre 

vonatkozó előterjesztést elutasítja.  

 

Felelős: Merkatz László polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

16. napirendi pont: Elvi döntés kerékpárút hálózathoz való csatlakozásról, 

előkészítéséről   

Előadó: polgármester 

 

Merkatz László polgármester:  

Ezzel a napirenddel kapcsolatban egyenlőre egy elvi határozat meghozatala szükséges.  

Turizmusfejlesztésről van szó. A korábban említett célok között szerepelt. Aztán időközben 

kiderült, hogy akár meg is valósulhat. A kerékpár turizmust hozzuk a testület elé. Jelenleg a 

környező településeken előkészítés alatt van egy Székesfehérvár-Iszkaszentgyörgy-

Kincsesbánya-Fehérvárcsurgó-Bodajk-Mór-Csókakő-Csákberény-Zámoly-Székesfehérvár 

hurok, néhány településnek ezt még saját rendezési tervébe be kell illeszteni. Itt merült fel, 

hogy lehetne egy oldalág Mórról Balinka felé Nagyveleg-Bakonycsernye és vissza Bodajk 

felé, illetve lehetne egy másik irány Mórról Pusztavám felé, ahol Csákberény felé 

Csákberény-Csókakő vissza tudunk csatlakozni, de Gánt felé már újabb helyet is tudunk 

nyitni. A Móri polgármester úrral egyeztetve merült fel, hogy egy nagyon praktikus 

nyomvonal lenne erre a MÁV nyomvonala. A mai nap már értesítést is kaptunk, hogy ez elé a 

MÁV nem gördít akadályokat. Nekünk különösen jó lehetne, pont az erdei iskolánknál lenne 

vége ennek a huroknak.  
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Elvi döntést kéne hozni, hogy hozzájárul-e a testület ehhez a projekthez, illetve részt 

kívánunk-e venni a projektben. Első körben az lenne a legfőbb dolog ezzel kapcsolatban, 

hogy ha legközelebb a településrendezési tervet elő kell venni, akkor a rajzoló mérnököket fel 

kell készíteni ennek a rendezési tervbe való beillesztésére, módosítására, majd a hatóságokkal 

el kell fogadtatni. Ezt követően tudna az önkormányzat közös pályázatokban részt venni. 

 

 

Zombó Norbert képviselő:  

 

Örül ennek a felvetésnek. Régebben javasolta már, ekkor még nem volt szervezet, aki mögé 

álljon. Támogatja és jó dolognak tartja. 

 

 

Gerlinger Tibor képviselő:  

 

Örül, hogy végre Pusztavámon is lesz kerékpárút. Így a kerékpáros balesetek száma is 

csökkenni fog.  

 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

30/2014.(IV.28.) határozata 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a kerékpárút 

hálózathoz való csatlakozáshoz, a környező 

települések és Pusztavám Község kerékpárúttal való 

összekötéséhez az elvi hozzájárulását megadja.  

 

Felelős: Merkatz László polgármester 

               Határidő: Folyamatos 

 

 

 

17. napirendi pont:  Képviselői bejelentések, interpellációk 

 

Pintér István képviselő: 

 

Két felvetése van: Első: a pusztavámi gazdák közül többen érdeklődtek, hogy fog kialakulni a 

földrendező bizottság. A másik kérdés az lenne, hogy lesz-e tavaszi lomtalanítás.  

 

 

Merkatz László polgármester:  
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A lomtalanításról tájékoztatja a lakosságot és a testületet, hogy a hírek ellenére nem elmaradt, 

a megvalósulás napja csúszott hátrébb. Új szolgáltató van, velük újra végig kellett beszélni. A 

szerződésünk tartalmazza a lomtalanítást, de a részleteket akkor is meg kellett tárgyalni. Tehát 

lesz lomtalanítás, méghozzá egy teljesen új módon. Rugalmas lomtalanítás lesz, erről a 

lakosságot a helyi újságon keresztül természetesen tájékoztatjuk.  

 

 

Dr. Légárdi Gábor jegyző:  

 

 

A lomtalanításról elmondja, hogy amint polgármester úr is említette, rugalmas lomtalanítást 

vállalt a szolgáltató. Ez májustól indul, előfeltétele a kiküldött illetve kiküldés alatt álló 

szolgáltatási díj számlák befizetése. Gyakorlati megvalósulása egyszerű: be kell telefonálni a 

szolgáltatóhoz és mindenki a saját igénye szerint tudja kérni a lomtalanítást, egyeztetett 

időpontra, amely lomtalanítás a rendes szemétszállítással egyidejűleg fog megtörténni. 

 

 

A földrendező bizottságokkal kapcsolatban ismerteti a Kormányhivatal levelét. Ennek 

értelmében még nem alakult ki az a jogszabályi környezet, amelyek alapján a földrendező 

bizottságot fel lehetne állítani. A Kormányhivatal, a vonatkozó Kormányrendeletek 

elfogadása esetére, soron kívüli jegyzői értekezlet összehívását ígérte. 

 

 

Gerlinger Tibor képviselő:  

 

A Faluháznál nagyon nagy a fű. Énekkaros találkozó volt, elég sok vendéggel, ezért ez kisebb 

kellemetlenséget okozott. A füvet levágták, a problémát megoldották, hogy ez ne 

fordulhasson elő a jövőben javasolná, hogy van két fő nyugdíjas a faluban, akik elvállalnák a 

fűnyírást és a faluház takarítását is. Ezzel kapcsolatban megemlítené, ha már 

turizmusfejlesztést szeretnénk, akkor a Faluháznál lévő pincékkel kellene kezdeni valamit. 

 

 

Másik kérdés: Most felmarják az útjainkat, felszedik a betont, járdáinkat. Lenne-e lehetőség 

rá, hogy a határban lévő útjainkat meg lehetne-e ebből alapozni? 

 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Jelenleg is olyan helyre hordják az anyagot, ahol hasznosítani tudjuk. Ahol felszedik a járdát, 

azt vissza is kell helyezni. 

 

A kinti utakról a következő héten beszélünk, még 2 hónapig itt dolgoznak, van még idő, hogy 

ezt megtegyük. 

 

A pincével kapcsolatban el kell gondolkodni, meg kell vizsgálni a lehetőségeket. A faluháznál 

lévő fűnyírást a bérlővel egyeztetni kell, ez az ő dolga. A virággondozásról és egyebekről 

pedig lehet beszélni. 

 

 

Bartók Béla alpolgármester: 
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Konkrét kérdése lenne, hogy az útépítés folyamán a Somogyi utca és az árok között a 

vízelvezetés megoldódik vagy elmarad?  

 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Megoldódik, a szükséges áttervezés megtörtént, mely engedélyezésre is került, mind a közút 

részéről, mind a befogadó kezelő részéről. Gyakorlatilag ott a megoldás: valamikor készült 

egy nagy átmérőjű beton kőrendszer, amely a patak előtt két magánterületen is keresztül 

megy. Jelenleg a fák benőtték, összetörték a betont, a magánterületen ez vízbetörést okoz. 

Ezért ennek a projektnek a keretében a bolt sarkáig átmosásra kerül ez a régi csőrendszer, 

odáig fel lett mérve a cső állapota. Onnan ki lesz hozva az út széléig, és mint a másik oldalon, 

ugyanolyan fedett árokrendszerrel megy a patakig.  

 

 

Gerlinger Tibor képviselő: 

 

Ha az utakat végig megcsináljuk, akkor az Ondódi hídtól ha megyünk kifelé,  ott lesz-e 

áteresz?  

 

 

Merkatz László képviselő: 

 

Igen, ott lesz áteresz. 

 

 

Zombó Norbert képviselő:  

 

Az Ifjúság utca szélén van depó, ahova a különböző elemeket depózzák. Azt vette észre, hogy 

a megnövekedett forgalommal kapcsolatban a depó környékén az út széle feltöredezett. Ezzel 

kezdeni kéne valamit.  

 

A Fűrész üzemi útnál az út rettenetesen rossz, arról volt szó, hogy azt az Erdészet 

megcsinálja. Mikor lesz ebből valami? 

 

A közútkezelőnél javasolná jelezni, hogy hétvégén legalább legyenek sárga villogóra állítva a 

az ideiglenesen elhelyezett rendőrlámpák.  

 

A Vérteskertben volt világítás probléma, ez véglegesen megoldódott? 

 

 

Merkatz László polgármester: 

 

Jogos az A-telepi felvetés – az vonatkozik rá, mint a járdánál: ha valami rongálódik, helyre 

kell állítani.  

 

 

Pintér István képviselő:  
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Fűrészüzemnél erre az évre van ütemezve ennek az útnak a felújítása. Gyorsan a dolgok nem 

mennek. Több helyről kell árajánlatot kérni. A helyi cégekkel is szeretne majd egyeztetni, 

hogy ők is szálljanak be a beruházásba. Majd az önkormányzatot is ezzel kapcsolatban meg 

kívánja keresni. Tehát folyamatban van és ebben az évben végre is fogjuk hajtani. 

 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Levél is készült a világítással kapcsolatban. A levélből is kiderül, hogy egy lámpával volt 

gond, az is benne volt, hogy választások után az egyik baloldali jelölt meg fogja oldani. Az E-

ON-nál léptünk és 4 lámpatest került kicserélésre.  

 

 

Pratsler János képviselő: 

 

Rákóczi utcában fordult elő az utóbbi időben a megváltozott házszámokból probléma, 

konkrétan a mentő rossz helyre ment be. Erre kéne megoldást találni. 

 

Másik. A Rákóczi utcai telkek a házakkal szemben parlagon vannak egy telek kivételével. 

Régen az ott lakók a velük szemben lévő területet művelték. 

 

Elég sok elhagyatott ház van a faluban. A rágcsálók és a gaz is eléggé elszaporodik ezen 

ingatlanokon, amely a környékbelieknek gondot okozhat. 

 

Elmondja, hogy iskolánkban is igenis magas szintű az oktatás folyik, több tanuló is országos 

német versenyre jutott tovább. Kéri a szülőket, hogy bátran írassák ide gyermekeit a helyi 

iskolába. 

 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Telekel kapcsolatban jó ötletnek tartaná, hogy egy kötött szerződéssel odaadnánk a telket 

művelésre. 

 

 

 

Több tárgy nem lévén Merkatz László polgármester megköszönte a munkát, és a képviselő-

testület ülését bezárta. 

 

 

 

Kmft. 

 

 

 

  

Merkatz László                                                   Dr. Légrádi Gábor 

               polgármester                                                         jegyző 

 


