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

64-66. 

 

 

 



Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-i nyilvános ülésén 

hozott határozatai (teljes határozatok a jegyzőkönyvben): 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

50/2014.(VI.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2014. június 

25-i képviselő-testületi ülés napirendjét elfogadja, az 

előzetesen meghirdetettel egyezően. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

51/2014.(VI.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a Zengő Óvoda Egységes Óvoda-

Bölcsőde Pusztavámi Tagóvoda 2013/2014 tanévre 

szóló éves beszámolóját elfogadja. 

 

A 2013/2014. tanév írásos óvodai beszámolója a 

jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.   

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

52/2014.(VI.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a Radnóti Miklós Általános Iskola 

Pusztavámi Tagiskolája 2013/2014 tanévre szóló éves 

beszámolóit elfogadja. 
 

A 2013/2014. tanév írásos általános iskolai beszámolója 

a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

53/2014.(VI.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Képviselő-



testület 2014. második félévi munkatervét elfogadja, 

az előterjesztéssel megegyezően. 
 

A 2014. második félévi munkaterv a jegyzőkönyv 

mellékleteként csatolva. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

54/2014.(VI.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

„Települési szilárd hulladék gyűjtése és szállítása 

közszolgáltatási szerződés keretében” tárgyú 

közbeszerzési eljárást megindítja, amelynek keretében 

5 éves időtartamú szolgáltatási koncessziót határoz 

meg. Felhatalmazza a Polgármester urat a nemzeti 

nyílt (közbeszerzési) eljárás megindítására vonatkozó 

felhívás és dokumentáció aláírására és 

meghirdetésére. Műszaki tartalmát tekintve a pályázó 

ajánlatot tesz a  házhoz menő lomtalanításra és a 

háznál történő szelektív hulladékgyűjtésre is.  

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-

testülete megtárgyalta és felhatalmazza a 

Polgármester urat a közbeszerzési bíráló bizottság 

tagjainak kijelölésére. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

55/2014. (VI.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

pusztavámi műsorelosztó kábeltelevíziós hálózat 

bérlete és üzemeltetése tárgyú közbeszerzési eljárást 

megindítja, amelynek keretében 5 éves időtartamú 

szolgáltatási koncessziót határoz meg. Felhatalmazza 

a Polgármester urat a nemzeti nyílt (közbeszerzési) 

eljárás megindítására vonatkozó felhívás és 

dokumentáció aláírására és meghirdetésére. A 

pályázó ajánlatot tesz a bérleti díj mértékére, 

kötelezettséget vállal az üzemeltetésre, karbantartásra 

és ajánlatot tesz az egyes szolgáltatási csomagok 

tartalmára és összegére. Pusztavám Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és 



felhatalmazza a Polgármester urat, hogy a kiírásról az 

alábbi gazdasági társaságokat is tájékoztassa: 

ORITEL Kft. (2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.), 

Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 

55.), UPC Magyarország Kft. (1462 Budapest, Pf.: 

477.). 

  

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-

testülete megtárgyalta és felhatalmazza a 

Polgármester urat a közbeszerzési bíráló bizottság 

tagjainak kijelölésére. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

56/2014.(VI.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Víziközmű 

Társulat megszűntetésével kapcsolatos megbízási 

tevékenységre további árajánlatokat szerez be. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

57/2014.(VI.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

Településrendezési terv módosításához előzetesen, elvi 

engedéllyel hozzájárul. Felhatalmazza a Polgármester 

Urat annak előkészítésére, hogy mely egyéb 

módosítások lennének még indokoltak, illetve az 

igények ismeretében árajánlatok bekérésére a 

módosítást végző szakcégektől.  

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

58/2014.(VI.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az Által-értől 

részben a Kossuth utcáig lévő árokszakasz, részben a 

Kossuth utcától egészen a torkolatig lévő szakasz 

felújításhoz, az elkészült tanulmányterv alapján 

előzetesen, elvi engedéllyel hozzájárul. A Képviselő-



testület rögzíti, hogy a tervezett beruházáshoz 

szükséges pénzügyi forrás jelenleg nem áll az 

Önkormányzat rendelkezésére, erre tekintettel 

felhatalmazza a Polgármester Urat a külső pénzügyi 

források felkutatására, azok igénybe vétele 

előkészítésére, ezek ismeretében a beruházás 

ütemezésének megtervezésére. 

 

 

 



 

Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én 

megtartott nyilvános üléséről. 

 

 

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

64-66. 

 

Jelen vannak: 

 

        Merkatz László  polgármester 

Lisztmayer János 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. Távolmaradását jelentette be Kubinyi Balázs alpolgármester. 

Késését jelentette be: Gerlinger Tibor képviselő. Sajnálatos módon képviselő testületünk 

megfogyatkozott, Pratsler János képviselőnk elhalálozott. Megállapítja, hogy a testület 

határozatképes, mivel a testület 4 tagja jelen van.  

 

Merkatz László polgármester ismerteti a napirendi pontokat, melyeket a képviselő-testület 4  

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

50/2014.(VI.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2014. június 

25-i képviselő-testületi ülés napirendjét elfogadja, az 

előzetesen meghirdetettel egyezően. 

 

Felelős: Merkatz László polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Tájékoztató az óvoda – iskola 2013-14. tanévéről  

Előadó: intézményvezetők – tagintézmény-vezetők 

 

2. 2014. második félévi munkaterv meghatározása  

Előadó: polgármester 



 

3. Bejelentések, tájékoztatók  

Előadó: polgármester 

 

4. Hulladékkezelési – szállítási közbeszerzés kiírása  

Előadó: polgármester / jegyző 

 

5. Kábeltévé hálózat üzemeltetési közbeszerzés kiírása  

Előadó: polgármester / jegyző 

 

6. Víziközmű-társulat megszüntetéséhez szükséges döntések meghozatala  

Előadó:  polgármester / VKT elnök 

 

7. Tájékoztató az elmúlt időszak pályázati tevékenységéről  

előadó: polgármester 

 

8. Településrendezési Terv módosításhoz elvi állásfoglalás – „Festékgyári-tó”  

Előadó: polgármester / jegyző 

 

9. Pusztavám – patak vízrendezése tárgyában tett lépésekről tájékoztató, további 

lépések meghatározása, felhatalmazás kérése  

Előadó: polgármester 

 

10. Bajcsy-Zs. utcai útcsatlakozás miatti lakossági panaszra tett intézkedések – 

tájékoztató  

Előadó: polgármester 

 

11. tájékoztató piac – szabályzatról, döntés piac indításáról  

előadó:   polgármester 

 

      12.  képviselői bejelentések 

 

 

(Időközben megérkezett Gerlinger Tibor képviselő.) 

 

Napirendek 

 

1. napirendi pont: Tájékoztató az óvoda – iskola 2013-14. tanévéről  

Előadó: intézményvezetők – tagintézmény-vezetők 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Köszönti a megjelenteket: Brücklné Staudt Mónikát a Zengő Óvoda Pusztavámi 

Tagintézmény vezetőjét, Kajos Péternét a Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Igazgatóját, 

Visztné Kemele Szilvia Pusztavámi Tagintézmény vezetőjét.  

 

Elmondja, hogy mind az óvoda, mind az iskola elkészítette az írásos beszámolóját a 2013-

2014-es tanévéről, melyeket a képviselő testület tagjai időben megkaptak. A beszámolók 

alapján áttekintést kaphattunk az intézményekben folyó munkáról. Megkéri az 



intézményvezetőket, hogy röviden foglalják össze a beszámolójukat, illetve tegyék meg 

kiegészítésüket. 

 

 

Bücklné Staudt Mónika tagintézmény vezető:  

 

Tisztelettel köszönt mindenkit. Ismerteti az írásos anyagban foglaltakat, majd kéri a testület 

tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket.  

 

 

Merkatz László polgármester: 

 

Átadja a szót Visztné Kemele Szilvia tagintézmény vezetőnek. 

 

 

Visztné Kemele Szilvia tagintézmény vezető: 

 

Röviden ismerteti a beszámolóban leírtakat. 

 

 

Kajos Péterné intézmény vezető: 

 

Mindenkit szeretettel köszönt. Kiegészítésként elmondja: a 2013/2014-es tanév volt az első 

olyan év, mikor a Pusztavámi Tagiskola teljes egészében önállóan működött. Megköszöni, 

hogy a pusztavámi tagiskolát a „szíve csücskének” tartja az önkormányzat, ami egyébként 

állami intézmény, és egyben elmondja, hogy büszke lehet a település az intézményeire. Ez 

egyrészt az óvodából érkező gyermekek felmérési eredményei alapján mondható el, másrészt 

az idei tanév kompetenciamérése is nagyon jó eredményeket mutat. Gratulál az országos és 

regionális megyei versenyeken elért eredményekhez. Szeretné megköszönni a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat támogatását is. Igaz, hogy egy közös intézmény vagyunk, de 

szeretnénk az intézményeink szuverenitását is megtartani. Szeretné, ha a jövőben is 

együttműködve, egymást támogatva tudnának működi az intézmények. Köszöni az 

önkormányzati támogatást és számít a jövőben is rá. 

 

 

Merkatz László polgármester: 

 

Elmondja, hogy jelenleg óvodánk kistérségi fenntartásban, iskolánk pedig állami 

fenntartásban működik, azonban mindig is Pusztavám iskolája és óvodája marad. A mi 

gyermekeink járnak intézményeinkbe, mi dolgozóink dolgoznak ott. Látható, hogy milyen 

színvonalon történt az oktatás az elmúlt évben és években. Ezt bizonyítja az országos első, 

harmadik és negyedik helyezett is.  

Az iskolában sokféle hasznos elfoglaltság közül választhatnak a gyereknek, ennyi szakkörrel 

egy városi iskola sem rendelkezik. Megköszöni mindenkinek a munkáját.  

 

 

Gerlinger Tibor képviselő:  

 

Megköszöni a Német Nemzeti Önkormányzat nevében mindegyik intézményvezetőknek a 

munkáját. A Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége szeretné a regionális és országos 



versenyen eredményesen szereplő gyerekeket és felkészítő tanáraikat egy kirándulással 

jutalmazni.  

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Gratulál az intézményvezetőknek. Az iskolához lenne két kérdése: hogy alakulnak a 

gyereklétszámok a következő tanévtől, másrészt a kieső kolléganőket sikerült-e már pótolni? 

 

 

Visztné Kemele Szilvia tagintézmény vezető: 

 

A gyereklétszámok tekintetében annyit tud mondani, hogy a kimenő nyolcadik osztályosok 

helyére egy nagyobb létszámú első osztályt tudnak indítani. Lesz olyan diákunk sajnos, aki 

külföldre megy tanulni, tudomásunk van arról, hogy a nyár folyamán költöznek is el a 

településről. Remélhető, hogy a jelenlegi létszám megtartható lesz. 

A kollégákat tekintve: az álláshirdetések megjelentek a hivatalos helyeken. Sajnos nehéz jelen 

pillanatban pedagógust találni. Augusztusig kell várni, elsődlegesen igyekszünk a környékből 

jelentkezőt találni.  

 

 

Merkatz László polgármester: 

 

Amennyiben vidéki jelentkező lenne, úgy az önkormányzatnak van egy lakása, amelyet 60 

napos költözési határidővel tudnánk szolgálati lakásként biztosítani. 

 

 

Kajos Péterné intézményvezető: 

 

Ha senki nem jelentkezne az álláshirdetése, akkor a tankerület köteles megoldani a feladatot, 

tehát ellátatlan nem marad az intézmény.  

 

 

Pintér István képviselő:  

 

Az óvodával kapcsolatban annyit szeretne mondani, hogy az óvoda működése rendkívül jó, 

precízen összeállított. Gondol itt pl. a sváb lakodalmasra, az óvodai búcsúztatóra, majálisra 

stb. Egy kérdése lenne: egy nemzetiségi óvónő még mindig hiányzik? 

Iskolával kapcsolatban elmondja, hogy mindenképpen látszik a pozitív irányba egy 

elmozdulás. Úgy gondolja, hogy aki tehetséges és szorgalmas diák, annak nem kell vidékre 

mennie tanulnia. Remélhetőleg a szülőkhöz is eljut ez az információ. 

 

 

Brücklné Staudt Mónika tagintézmény vezető: 

 

Mára már megoldódott ez a probléma. 

 

 

Bartók Béla alpolgármester:  

 



Ismételni tudja ő is a gratulációt. Az iskolánál olvasta a matematikai felvételi eredményt - 

33% - ez mit jelent?! Nem valami bíztató dolog, itt erősíteni kéne. Az óvoda az iskolára készít 

fel. Az óvodában folyó munka nagyon alapos. Az iskolának a feladata a továbbtanulásra és az 

életre való felkészítés. Alapos munkára van itt szükség, amelyet Pusztavámon a gyermekek 

meg is kapnak. Remélhetőleg a létszám csökkenni nem fog, és nem visznek el innen 

gyerekeket. Jó iskolánk van.  

Hiányolja, hogy a tegnapi előadáson, amely a Művelődési Házban volt, nem látott 

gyermekeket. Jó lenen, ha a pedagógusok vezetésével a gyerekek is részt vennének 

Pusztavám kulturális életében. 

A lakáskérdéssel kapcsolatban elmondja, hogy nemrég hallott egy olyan megoldást, hogy az 

önkormányzat kezességet vállal magánlakások bérbeadására. Ezáltal megoldható lenne az 

esetleges lakáskérdés is, ha erre sor kerül.  

 

 

Kajos Péterné intézmény vezető:  

 

A matematika továbbtanulás felvételi eredménnyel kapcsolatban elmondja, hogy kérni 

szokták a szülőket, hogy konzultáljanak az iskolában tanító kollégákkal, hogy ki az a diák, 

akinek javasolják azt az ott tanító kollégák, hogy írjanak matematika felvételit. Bizonyos 

képesség és bizonyos érdemjeggyel rendelkező tanulók esetében nem szokta javasolni az 

intézmény, hogy a diákok egy olyan megmérettetésen vegyenek részt, amit előre láthatólag 

nem fognak jól teljesíteni. Sajnos ez országos probléma, hogy a szülők úgy vannak vele, hogy 

szeretnék gimnáziumba, szakközépiskolába beíratni a gyerekeket, figyelmen kívül hagyva a 

gyerekek képességeit. Ebből adódik az a helyzet, hogy olyan alacsonnyá válik a 

továbbtanulási mutató, százalék, mivel ott vannak azok a gyermekek, azok a teljesítmények, 

akik nem gimnáziumi szinten vannak, ezáltal a felvételit megírva húzzák le a teljesítmény 

értékét. Természetesen minden szülőnek joga, hogy gyermekével megírassák a felvételiket. 

Tehát ez nem az intézményben folyó munka minőségét jelenti. 

 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Kezességet vállalni lehet, a jogszabályi hátteret meg kell pontosan nézni. Természetesen 

bérleti szerződést kell írni. Ha ehhez kell önkormányzati segítség, akkor leülünk és 

végigtárgyaljuk.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

51/2014.(VI.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a Zengő Óvoda Egységes Óvoda-

Bölcsőde Pusztavámi Tagóvoda 2013/2014 tanévre 

szóló éves beszámolóját elfogadja. 

 

A 2013/2014. tanév írásos óvodai beszámolója a 

jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.   



 

Felelős: Merkatz László polgármester  

               Határidő: Azonnal 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

52/2014.(VI.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a Radnóti Miklós Általános Iskola 

Pusztavámi Tagiskolája 2013/2014 tanévre szóló éves 

beszámolóit elfogadja. 
 

A 2013/2014. tanév írásos általános iskolai beszámolója 

a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.   

 

Felelős: Merkatz László polgármester  

               Határidő: Azonnal 

 

 

2. napirendi pont: 2014. második félévi munkaterv meghatározása  

Előadó: polgármester 

 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Rövid munkaterv került a testület elé, melynek oka, hogy nem teljes félévre készült a 

munkaterv, hanem 2014. év szeptember 30-ig. Röviden ismertetésre kerül a munkaterv 

javaslat.   

A munkatervre tett javaslatot a Képviselő-testület előzetesen megkapta. Megkérdezni, hogy 

kiegészítés, javaslat van-e? 

 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

53/2014.(VI.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Képviselő-

testület 2014. második félévi munkatervét elfogadja, 

az előterjesztéssel megegyezően. 
 



A 2014. második félévi munkaterv a jegyzőkönyv 

mellékleteként csatolva. 

 

Felelős: Merkatz László polgármester  

               Határidő: 2014. szeptember 30. 

 

 

 

3. napirendi pont: Bejelentések, tájékoztatók  

Előadó: polgármester 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Ismerteti a két ülés között történt eseményeket.  

 

Május 29-én kistérségi ülés volt: itt meghatározásra kerültek a 2014/2015. nevelési évben 

indítható óvodai csoportszámok a teljes Zengő Óvodára, valamint az intézmények alapító 

okirata módosításra került.  

 

A Szociális Társulási ülésen a Társulat Alapító okiratának módosítására került sor. 

 

Lezárásra került az Egészségház létesítésére kapott pályázati támogatás, amely teljes 

egészében elfogadásra került. Elfogadásra került a település vízrendezés tanulmányi tervének 

záró ellenőrzése, szintén lezárásra került a Szépvíz-patak jó karba helyezésére beadott 

pályázatunk. 

 

Árpilis folyamán Geretsried-ben jártunk, ebből az alkalomból egy köszönőlevelet kaptunk 

Cornélia Irmer volt polgármester asszonytól.  

 

Elkészült a hetedik előrehaladási jegyzőkönyv az állami útberuházással kapcsolatban, 

ugyanúgy, mint a korábbiak is megtekinthető hivatalunkban ügyfélfogadási időben.  

 

Pusztavámi Evangélikus Alapítvány építési engedélyének ügyében részben érintettek 

vagyunk. A pályázatírást, a pályázatkezelést önkormányzatunk vállalta egy novemberi 

testületi döntésében. A pályázat nyertes lett: 9 400 000 Ft-ot nyert el ez a pályázat. Időközben 

az építési engedély is megérkezett a létesítmény építésére. Emellé természetesen önrészt kell 

szerezni. 

 

A Faluház felújításával kapcsolatos megelőlegezett összeg kapcsán a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat a márciusi kötelezettségének eleget tett, a fennmaradó részt pedig június 15-én 

teljes egészében rendezte. A két önkormányzat közötti elszámolás teljes mértékben 

megvalósult. 

 

A június 18-i móri soron kívüli kistérségi ülésen két napirendi pont volt: az egyik a Zengő 

Óvoda-Bölcsőde Alapító okiratának módosítása, a másik napirendi pontban a mentőszolgálat 

munkája került áttekintésre.  

 

Szociális Társulati ülésen az Alapszolgáltatatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 

került módosításra. 

 



Egy köszönőlevelet kapott a testület, amely Petrovics Istvánnétól érkezett, a falunapi 

kitűntetéssel kapcsolatban. 

 

Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a nyári napközis táborral kapcsolatos szükséges 

szakhatósági engedély megérkezett.  

 

Tájékoztatatja a testület tagjait, hogy igaz a bányászat lassanként kivonul a faluból, de van 

folyamatban még bányakár ügy. Három lakással kapcsolatban volt lezáratlan ügy, s mivel a 

lakosság kérte, így besegítettünk az ügy elintézésébe. Ezzel kapcsolatban június 19-én azt a 

tájékoztatást kaptuk, hogy az ügyek elintézésre kerültek, egy esetben van már csak intézni 

való. 

 

Tájékoztatja a lakosságot, hogy megkaptuk a kivonatot Leader-csoportunktól, amelyben 

pályázatok vannak felsorolva. Ez egy összegzést az elmúlt időszakban településünk beadott 

pályázatairól. Részleteiben megtekinthető. Pusztavám viszonylatában elmondható, hogy nem 

volt elutasított pályázatunk.  

 

Elkészült a Vértesi Natúrpark Fejlesztési Koncepciójának pusztavámi része, amely egy 2004-

es anyagot tárt elénk. Ennek közel 80%-át sikerült teljesítenünk. 

 

Áramkimaradások voltak hosszabb-rövidebb időre. Felvettük a kapcsolatot a szolgáltatóval, 

akik a megnőtt fákat okolják. A gallyazási munkákat ebből kifolyólag elindították. 

 

 

4. napirendi pont: Hulladékkezelési – szállítási közbeszerzés kiírása  

Előadó: polgármester / jegyző 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Jegyző úr előterjesztésében harmadszor kerül elénk. Hulladék közbeszerzéssel kapcsolatban 

jelen helyzetben ez év szeptember 30-ig kijelölés alapján a Zöldbicske Kft. látja el 

településünkön a hulladékkezelést. Elérkeztünk odáig, hogy kiírjuk a közbeszerzést, az erről 

készült előterjesztést, amelyet a testületi tagok megkapták. A teljes közbeszerzési iratcsomag 

jegyző úrnál megtekinthető. Átadja a szót dr. Légrádi Gábor jegyzőnek. 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző:  

 

Röviden ismerteti az előterjesztést. 

 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

54/2014.(VI.25.) határozata 

 



Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

„Települési szilárd hulladék gyűjtése és szállítása 

közszolgáltatási szerződés keretében” tárgyú 

közbeszerzési eljárást megindítja, amelynek keretében 

5 éves időtartamú szolgáltatási koncessziót határoz 

meg. Felhatalmazza a Polgármester urat a nemzeti 

nyílt (közbeszerzési) eljárás megindítására vonatkozó 

felhívás és dokumentáció aláírására és 

meghirdetésére. Műszaki tartalmát tekintve a pályázó 

ajánlatot tesz a  házhoz menő lomtalanításra és a 

háznál történő szelektív hulladékgyűjtésre is.  

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-

testülete megtárgyalta és felhatalmazza a 

Polgármester urat a közbeszerzési bíráló bizottság 

tagjainak kijelölésére. 

 

Felelős:  Merkatz László polgármester 

Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő:  2014. szeptember 30. 

 

 

5. napirendi pont: Kábeltévé hálózat üzemeltetési közbeszerzés kiírása  

Előadó: polgármester / jegyző 

 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Az előző napirendhez hasonló. Az elmúlt testületi ülésen felhatalmazást kapott a Hivatal a 

közbeszerzés előkészítésére. Jegyző úr elkészítette az előterjesztést, a közbeszerzési kiírás 

előkészítésre került.  

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző:  

 

Röviden ismerteti az előterjesztést. 

 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

55/2014. (VI.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

pusztavámi műsorelosztó kábeltelevíziós hálózat 



bérlete és üzemeltetése tárgyú közbeszerzési eljárást 

megindítja, amelynek keretében 5 éves időtartamú 

szolgáltatási koncessziót határoz meg. Felhatalmazza 

a Polgármester urat a nemzeti nyílt (közbeszerzési) 

eljárás megindítására vonatkozó felhívás és 

dokumentáció aláírására és meghirdetésére. A 

pályázó ajánlatot tesz a bérleti díj mértékére, 

kötelezettséget vállal az üzemeltetésre, karbantartásra 

és ajánlatot tesz az egyes szolgáltatási csomagok 

tartalmára és összegére. Pusztavám Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és 

felhatalmazza a Polgármester urat, hogy a kiírásról az 

alábbi gazdasági társaságokat is tájékoztassa: 

ORITEL Kft. (2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.), 

Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 

55.), UPC Magyarország Kft. (1462 Budapest, Pf.: 

477.). 

  

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-

testülete megtárgyalta és felhatalmazza a 

Polgármester urat a közbeszerzési bíráló bizottság 

tagjainak kijelölésére. 

 

 

Felelős:  Merkatz László polgármester 

Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő:  2014. szeptember 30. 

 

 

 

6. napirendi pont: Víziközmű-társulat megszüntetéséhez szükséges döntések 

meghozatala  

Előadó:  polgármester / VKT elnök 

 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Egy előterjesztés készült el ezzel kapcsolatban. A környezetvédelmi beruházásként 2004-

2005-ben megvalósult a település teljes szennyvízberuházása, szennyvízcsatorna kiépítése és 

szennyvíz telep megépítése. A műszaki befejezés 2005-ben megtörtént. Azóta a lakosság 

használja. Jelenleg a lakosság 99,5 %-a rá van kötve a rendszerre. 12-14 olyan ingatlan van, 

amely nincs jelenleg rákötve. A beruházás elszámolása a Társulatnak lezárult. Ezért  

aktuálissá vált, a Víziközmű Társulat megszűntetése. A társulat megszűntetéséhez egy 

megbízási szerződés tervezetet biztosítottunk a testületi tagok részére. Ez ugyanaz a cég, aki 

eddig a teljes könyvelését végezte a Társulatnak. Ennek a cégnek a könyvek lezárása mellett 

teljes kötelezettsége van a VPOP, Nyugdíjintézet, NAV, Egészségpénztár stb. mindenkihez 

elmenni, lezárni, jogilag lezárni a Víziközmű Társulat életét. Ezután a Víziközmű Társulat 

jogutód nélkül megszűnik. A Társulatnak van még kintlévősége, melynek beszedésével 

fedeznénk a költségek egy részét. Őket bíznánk meg a teljes körű ügyintézésre. Megkérdezi, 

hogy van-e valakinek észrevétele vagy kérdése.  



 

 

Gerlinger Tibor képviselő:  

 

Az előterjesztés végén olvasható, hogy a Társulatnak közel 280 000 Ft kintlévősége van, a 

megbízási díj pedig 800 000 Ft+ÁFA. A maradékot saját vagyonból finanszírozza az 

önkormányzat? 

 

 

Merkatz László képviselő: 

 

Igen. Jelen pillanatban az önkormányzat előfinanszíroz. Egyébként 800 000 Ft+ÁFA, amiért 

ezt az egész lezárást lefolytatnák.  

 

 

Pintér István képviselő: 

 

Elég nagy összegről beszélünk, 800 000 Ft+ÁFA, amiért ezt végrehajtják. Nem lehetne 

máshonnan is árajánlatot kérni? 

 

 

Merkatz László képviselő:  

 

Teljesen életszerű a felvetés, kereshetünk új céget is. Amennyiben úgy dönt a testület, hogy 

más cégektől is szerezzünk be ajánlatokat, úgy ezt is megtesszük, azonban vannak 

hozzávetőleges ajánlatok, amelyeket a cég adott arra, hogy más településen, milyen összeggel, 

milyen feltételekkel végezték a tevékenységüket. Várja a további javaslatot.  

 

 

Zombó Norbert képviselő:  

 

Az összeg valóban nagyon sok. Igaz van egy összehasonlítási alap. De ő is csatlakozna Pintér 

István képviselő hozzászólásához. Úgy véli, hogy jó lenne, ha más céget is megkeresnénk.  

 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Rendben, akkor utánanézünk ennek a dolognak.  

 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

56/2014.(VI.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Víziközmű 



Társulat megszűntetésével kapcsolatos megbízási 

tevékenységre további árajánlatokat szerez be. 

 

Felelős:  Merkatz László polgármester 

Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő:  2014. augusztus 20. 

 

 

7. napirendi pont: tájékoztató az elmúlt időszak pályázati tevékenységéről  

Előadó: polgármester 

 

Több ízben pályázott önkormányzatunk, ennek eredményeként:  

Június 5-én iskolai gyermeknap keretében Lohonyai Zoltán kisgyermekeknek szóló irodalmi, 

gitáros műsor láthattak gyermekeink, szintén gyermeknap keretében nagyobb gyermekeknek 

szóló előadást láthattak tanulóink „Hogyan éltek eleink?” címmel, valamint a Falunapok 

keretében a kézműves foglalkozás is ebből került finanszírozásra teljes egészében. Június 23-

án a napközis táborban a kézműves foglalkozás is ebből a pályázatból került ki teljes 

egészében.  

 

Falunapi események közül a Retro disco, Foci freestyle bemutató, a gyermeksziget két 

előadója, a lovagi torna mindkét programja, a Marót Viki és a Nova Kultur zenekar koncertje 

lett pályázati pénzből fizetve.  

 

A Művelődési Ház, Egészségház, Sportöltöző tekintetében egy pályázat előkészítése van 

folyamatban: napkollektor/napelem/energetikai korszerűsítés. Ilyen pályázaton korábban is 

indultunk, jelenleg 100%-os támogatottság mellett írták ki a pályázatot. 

 

Elkészült a következő uniós pályázati időszakra Fejér megye és azon belül a Móri járás 

pályázati besorolása is. Itt tájékoztatja a képviselőket és a lakosságot arról, amely tételekkel  

Pusztavám község került be a pályázók közé. 

 

Időközben beadásra került egy pályázat térfigyelő rendszer kiépítésére szóló pályázat is, 

azonban mivel elsődlegesen a térség bűnügyi fertőzöttségét vizsgálták, így az országos 

átlagba nem kerültünk be, így nem is nyertünk. 

 

 

8. napirendi pont: Településrendezési Terv módosításhoz elvi állásfoglalás – 

„Festékgyári-tó”  

Előadó: polgármester / jegyző 

 

Elvi állásfoglalást szeretnénk kérni a Képviselő-testülettől: kiküldésre részére került egy leírás 

fotókkal ellátva. A külterületen lévő egyik horgásztó, a Festékgyári tó hasznosításáról van 

szó. Jelenlegi tulajdonosa el kívánja adni ezt a tavat. Kaptunk egy több oldalas anyagot. 

Utánanéztünk, a Felvidéken működik ennek a vállalkozónak már egy teljesen hasonló 

turisztikai létesítménye. Elsődlegesen a horgász turizmusra építene rá. Ehhez nekünk 

elsődlegesen a rendezési tervünk egy részét szükséges módosítanunk. Amennyiben a 

képviselő-testület elviekben egyetértene ezzel a beruházással, ami itt leírásra kerül előttünk, 

ebben az esetben arra tennénk javaslatot jegyző úrral, hogy a településrendezési terv 

módosításánál ne csak ezt az egy pontot vegyük be, hanem, amiről korábban is már szó volt - 

pl. a kerékpárút miatt - a településrendezési terv módosításánál más témát is öleljünk fel. 



Ezért kéri a testületi tagokat, hogy gyűjtsék össze azokat a pontokat, amelyeket szükséges 

lenne ezzel a módosítással együtt megcsinálni. Azon részt, amelyet a befektetni szándékozó 

vállalkozó kíván a rendezési tervben módosítani, annak az adminisztratív részét ő fizetné 

szerződés alapján.   

 

 

Gerlinger Tibor képviselő: 

 

A Festékgyár mögötti bányatóról van szó, amelyet most a Pusztavámi Horgász Egyesület 

használ? 

 

 

Merkatz László polgármester:  

 

A Lépakúti tavat használja a mi egyesületünk.  

 

 

Gerlinger Tibor képviselő: 

 

Bányatóról beszélünk, nehezen tudja elképzelni azt a beruházást, amit leírt a vállalkozó, hogy 

20-25 stéget szeretne kiépíteni.  

 

 

Merkatz László polgármester: 

 

Ezt mi nyilván nem tudjuk, nem tudhatjuk, hogy a beruházást meg tudja-e csinálni, az az ő 

dolga, nekünk arról kell döntenünk, hogy egyáltalán elinduljunk-e a módosítás útján vagy 

nem. 

 

 

Zombó Norbert képviselő:  

 

Az biztos, hogy jelenleg az a horgászengedély, ami a Lépakúti tóra érvényes, az erre a tóra is 

érvényes. A beruházást jó ötletnek, támogathatónak tartja, ő javasolja elfogadni. Az, hogy a 

vállalkozó hogyan fogja kialakítani, arra rálátása nincsen senkinek, ez a vállalkozó dolga. 

Javasolja a területrendezési terv módosítását. Javasolná azt megoldani, hogy bizonyos 

ellenőrzési jogköröket azonban tartsunk magunknál, próbáljuk felügyelni ezt az egész dolgot. 

Jó lenne, ha az önkormányzatnak végig folyamatos rálátása lenne. 

 

 

Gerlinger Tibor képviselő:  

 

Tudunk-e olyat, hogy a vállalkozó próbáljon először olyan dokumentumokat beszerezni, hogy 

lássuk ennek a kivitelezésnek a komolyságát és utána csináljuk meg a rendezési tervet? Mert 

akkor ő ezt az utat javasolja. Javasolja, hogy fordítsunk a dolgon, hogy ne mindjárt a 

rendezési tervnek álljunk neki, hanem ha látjuk a dolog komolyságát, úgy álljon mellé az 

önkormányzat.  

 

 

Merkatz László polgármester: 



 

Természetesen ez így működik egyébként is. Ahhoz, hogy mi el tudjuk indítani a dolgot, 

szerződést kell először a vállalkozóval kötnünk. Ez jelenleg csak egy bemutatkozás a 

vállalkozó részéről, emellé természetesen kell hoznia egy pár dolgot. Egyébként kapcsolatban 

vagyunk a móri építéshatósággal, aki már a kikötéseit át is adta neki. Kapcsolatot kell más 

hatósággal is tartanunk ez ügyben természetesen.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

57/2014.(VI.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

Településrendezési terv módosításához előzetesen, elvi 

engedéllyel hozzájárul. Felhatalmazza a Polgármester 

Urat annak előkészítésére, hogy mely egyéb 

módosítások lennének még indokoltak, illetve az 

igények ismeretében árajánlatok bekérésére a 

módosítást végző szakcégektől.  

 

Felelős: Merkatz László polgármester  

                  Határidő: 2014. december 31., folyamatos 

 

 

 

9. Pusztavám – patak vízrendezése tárgyában tett lépésekről tájékoztató, további 

lépések meghatározása, felhatalmazás kérése  

Előadó: polgármester 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Az esős időszak következtében a Bacsó B. u. első szakaszán lévő kőből kirakott árok ismét 

megrongálódott. Jelenleg még nem olyan mértékben, hogy közvetlen beavatkozást igényeljen, 

de a következő esőnél vagy az azt követőnél a beavatkozás már indokolt lehet. Az elmúlt 

néhány évben öt alkalommal vis maior támogatási igényt kértünk erre a szakaszra. Vis maior-

ként olyan kártérítést lehet igényelni, amely tényleges kárként megjelenik. Nem lehet új építés 

vagy felújítás jellegű építéseket elvégezni. A károkozások miatt tervezési szerződést 

kötöttünk egy székesfehérvári társasággal, 65 000 Ft értékben. Tőlük vártuk a tanulmányterv 

elkészítését, miszerint az Által-értől részben a Kossuth utcáig lévő árokszakaszt, részben a 

Kossuth utcától egészen a torkolatig lévő szakaszt mérjék fel, készítsenek egy komplett 

tanulmánytervet, hogy hogyan lehetne itt rendezni a vizek folyását. Olyan műszaki megoldást 

nem lehet kitalálni, ami mindig minden nagyságú esőnél jó lesz. Számításokkal 

alátámasztották, majd meghatározták folyóméter szelvényekre, hogy melyik szelvénynél kell 

földmederhez kötni, hol kell a burkolatot kő és betonnal megrakni, hol kell támfallal, hol kell 

a terméskő burkolatot átrakni stb. Az elkészült tanulmányterv alapján elkezdtünk 

árajánlatokat beszerezni. Jelen pillanatban egy árajánlat van a kezünkben, és ez az ajánlat is 



csak az Által-értől a Kossuth utcáig terjedő, eddig fel nem újított szakaszra vonatkozik. 

Látható, hogy külső segítséghez kell fordulnunk, ehhez a külső segítséghez kérnénk 

felhatalmazást a Képviselő-testülettől, hogy a testület nevében írhassunk levelet különböző 

szervezetek felé, ahonnan pénzt lehet igényelni. Jelen pillanatban kiírva pályázat jelenleg csak 

a belterületi szakaszra lesz, még nincs a külterületi szakaszra, oda még nem tudunk pályázni –

amely lényegesen nagyobb összegbe fog kerülni-, külső kormányzati rendszerekhez kell 

fordulnunk. Úgy is kéri a támogatást, hogy ha két lépésben történne ez a művelet. 

 

 

Lisztmayer János képviselő: 

 

Javasolja, hogy mindenféleképpen két lépesben történjen ez a munka. Javasolja, hogy a 

közfoglalkoztatottakkal próbáljuk megoldani, ezzel tudnánk pénzt spórolni.  

 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Évről évre látható, hogy amit közmunkásokkal el lehet végeztetni, azt velük végeztetjük. Igaz, 

hogy költségkímélőbb erő, hiszen így nagyjából csak anyagköltség kell, de vannak olyan 

műszaki megoldások, amelyek a közfoglalkoztatott brigád műszaki lehetőségeit meghaladják.  

 

 

Felhatalmazás a munkálatok végzésére - szavazás: 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

58/2014.(VI.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az Által-értől 

részben a Kossuth utcáig lévő árokszakasz, részben a 

Kossuth utcától egészen a torkolatig lévő szakasz 

felújításhoz, az elkészült tanulmányterv alapján 

előzetesen, elvi engedéllyel hozzájárul. A Képviselő-

testület rögzíti, hogy a tervezett beruházáshoz 

szükséges pénzügyi forrás jelenleg nem áll az 

Önkormányzat rendelkezésére, erre tekintettel 

felhatalmazza a Polgármester Urat a külső pénzügyi 

források felkutatására, azok igénybe vétele  

előkészítésére, ezek ismeretében a beruházás 

ütemezésének megtervezésére. 

 

Felelős: Merkatz László polgármester  

                  Határidő: Folyamatos 

 

 



10. Bajcsy-Zs. utcai útcsatlakozás miatti lakossági panaszra tett intézkedések – 

tájékoztató  

Előadó: polgármester 

 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Önkormányzatunk, ahogy eddig sem, és így a jövőben sem a lakosság ellenére kíván dolgokat 

végrehajtani. Mindenkit szeretne megkérni, hogy segítse ebben a munkában az 

önkormányzatot és ne indulatokat gerjesszünk, hanem próbáljunk közös erővel elérni 

bizonyos változtatásokat. Ezért szeretné megköszönni, hogy összegyűjtésre kerültek aláírások 

– hiszen így lakossági támogatás is van azon megkereséseink, amelyeket törvényi határidőn 

belül, az illetékességgel bíró szervek felé eljuttattunk. A mai nap is érkezett egy levél, 

melyben van egy olyan állítás, hogy figyelmen kívül lett hagyva bizonyos panaszbejelentés. 

Tudatja mindenkivel, hogy az első panaszbejelentés sem lett figyelmen kívül hagyva. 2014. 

06. hó 4-én vettük át a panaszbejelentést, a Ket. szabályai szerint 8 munkanapon belül 

intézkedést kellett hozni rá. 2014. 06. hó 10-én mindenkinek postázásra került az a végzés, 

ami ehhez szükséges és teljes egészében rövidítés és változtatás nélkül minden érintett 

illetékességgel bíró szervezet részére. Aki olyan helyen lakik, hogy nyilvántartásunk szerint 

üres lakás, nem lakik Pusztavámon, nincs bejelentkezve, az ő részére nem érkezett meg e 

tájékoztatás.  

 

Minden szervezet felé továbbítva lett a kérés, hozzácsatolva a mi kérelmünket is. 

 

Elöljáróban azt is szeretné közölni, hogy testületünk jelen lévő tagjai közül két tag, akik már 

korábban is a testületben ültek, korábban többször részt vettek ennek a területnek a 

rendezésében. Jelentős mértékben támogatták a megvalósítást, ez jegyzőkönyvekben is 

megtekinthető. Mi ezekkel a dolgokkal együtt 2004. óta foglalkozunk ennek az 

útcsatlakozásnak a rendezésével. 2009-ben már a tervezések elkezdődtek. Önkormányzatunk 

az észrevételeit mindig – a bejövő szakasztól egészen a Bokodig lévő szakaszig megtette. 

Ennek hatására elég sok minden módosult ebben a tervben. Jelen pillanatban egy építési 

engedéllyel ellátott terv alapján dolgozik a kivitelező. Kéri, hogy ne a kivitelezőket bántsuk, 

ők nem tehetnek mást, mint ami az ő szerződésükben van. Van egy építtető, ő az illetékes 

ezekben az ügyekben. De az építtető sem térhet el a jogerős építési engedélytől. Mi most már 

lakossági levéllel alátámasztva is kérhetjük, kereshetjük meg ezeket a szervezeteket. Van, aki 

már válaszolt is ebben az időszakban. Majd ismerteti az Alba Volán, a Rendőrkapitányság és 

a Magyar Közútkezelőtől is érkezett válaszokat.  

A Közlekedési Felügyelethez is van kérésünk, ahol július 2-án értekezleten veszünk részt ez 

ügyben, többek között a Közútkezelővel, az engedélyeztetővel, a projekt menedzserrel együtt. 

Ez a jogi része és a papíros része a dolognak. De igyekszünk megoldásokat találni addig is, 

igyekszünk lépéseket tenni. Az építtető és az adott szakasz kivitelezőjével a megállapodásunk 

megvan, hogy azt az éles ívet mindenképpen tompítaniuk kell. Ott egy útbővítés lesz 

mindenképpen. Ezt mindenképpen meg lesz csináltatva velük, ők ígérték, hogy ezt 

megcsinálják. Kéri, hogy mindenki segítse a munkánkat. Próbáljuk, hogy hogyan tudjuk 

rendezni a dolgokat. Fel nem vállalunk olyan dolgot, amihez tudásunk, végzettségünk 

nincsen. Az, hogy a Közútkezelő nem írt a lakosság felé, nekik van még 30 napjuk rá. Ez csak 

papírozás, nem ez a megoldás. Kéri, hogy a lakosság felé ugyanígy legyen tolmácsolva, ahogy 

elhangzott, ne máshogyan. 

 

 



Gerlinger Tibor képviselő:  

 

Annak idején is már problémája volt a tervvel. Irányíthatatlanná válhat egy traktor, pótkocsi 

télen. Mi lesz az iskolában lévő gyermekekkel. Hiába szélesíthetjük meg az utat. Az 

önkormányzatnak a feladata, hogy ezeket a problémákat lássa és, hogy próbáljunk erre 

megoldást találni. Jelzi továbbá, hogy nagyon veszélyes a Petőfi S. utcából is kikanyarodni, 

ha kikanyarodik egy nagyobb jármű és ott megáll a busz.  

 

 

Merkatz László polgármester: 

 

A télről annyit, hogy az elmúlt teleken tapasztalják, hogy milyenek településünkön az 

útkezelések. A cég, amely a síkosság-mentesítést végzi, tudja, hogy melyek azok az utcák, 

amelyek a legveszélyesebbek. Azzal, hogy meddig kell elmenni, abban egyetértés van. A 

probléma ott van, hogy ez egy elfogadott terv, nehéz kimozdítani belőle azokat, akik ezt 

elfogadták. Nehéz kimozdítani belőle a pályázatot támogató Fejlesztési Ügynökséget. Kéri, 

hogy senki ne várjon csodát. 

 

 

Lisztmayer János képviselő: 

 

A kérdés egyszerű, tisztázni kell, és a lakosok is arra várnak választ, hogy a benyújtott 

kérelemmel kapcsolatban van-e lehetőség arra, hogy az eredeti állapotot visszaállítsuk. Kéri a 

jegyző urat, hogy tájékoztassa, hogy a testületnek van-e hozzá joga, lehetősége, hogy egy 

másfajta döntést hozzon. 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

A főút a Magyar Állam tulajdona. Így a testületnek nincs joga dönteni benne. A helyzet 

nagyon nem egyszerű.  

 

 

Lisztmayer János képviselő: 

 

Akkor mondjuk azt az embereknek, hogy türelem, majd megoldódik. A Bajcsy-Zs. utca pedig 

nem az állam tulajdona, amelyet meg lezártak. A másik része a dolognak, hogy pár éve ő saját 

maga mondta, hogy a falu igenis a saját pénzéből álljon neki és rendezze ezt a faluközponti 

képet, mert az fontos volt. Ez nem a Bajcsy-Zs. utcára vonatkozott. Hozzájárul, hogy nézzék 

meg a jegyzőkönyvet, hogy ekkor a falu központ kialakításáról beszéltünk.  

 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Kár volt, hogy a lakosság elment, így nem hallhatták a jelenlegi pontos helyzetről szóló 

beszámolót. Kéri, hogy mondják el a lakosságnak, hogy sem a Hivatal, sem a jegyző Úr, sem 

a Polgármesteri Hivatal, sem a polgármester nem azt mondta, hogy jó ez így, próbálunk 

intézkedni a dologban, hiszen ha nem ezt tennénk, akkor nem „rohangálnánk az út mellett” 

annyit. Nem látná a lakosság, hogy folyamatosan egyeztetni próbálunk, próbálunk minél több 



dolgot átvinni, hogy mi az, amin lehet változtatni. Ezt a jövőben is így fogjuk csinálni. 

Egyenlőre felelőtlenül nem ígérhetünk. Annyit lehet ígérni, hogy intéződik a dolog.  

 

 

 

11. tájékoztató a piac – szabályzatról, döntés a piac indításáról  

előadó:   polgármester 

 

Jegyző úr készített egy szabályzatot. Pályázaton nyertünk piac kialakításra pénzt. Ennek 

építése megtörtént. A mai napon intézkedtünk a végszámla átutalásáról a Sportegyesület 

részére, hiszen ők pályáztak. A létesítményhez kell egy piaci szabályzat, amelyet az 

üzemeltetőnek és a fenntartónak kell kiadni. A fenntartási időszakban a Sportegyesületnek 

kell működtetni ezt a piacot. Az önkormányzat és a Sportegyesület közötti megállapodás áll a 

működtetésre, mi meg annyi bérleti díjat számlázunk az egyesületnek, ami a piacból a 

bevételük. Majd ismerteti a piac szabályzat tervezetet.  

Terveink szerint a kialakított öt árusítóhely fog működni, tervezetten augusztus 1-től el tudjuk 

indítani.  

 

 

Lisztmayer János képviselő:  

 

A fenntartó az önkormányzat. Van rá lehetőség, hogy itt netán egy munkahely ki fog 

alakulni?  

 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Önkormányzati jelenleg nem, a Sportegyesületen keresztül igen.  

 

 

      12.  képviselői bejelentések 

 

Gerlinger Tibor képviselő:  

 

Május 1. u. Táncsics út járdaszakasz lefedett járda része, az elkerülő részét szerinte korláttal 

kéne védeni. 

Az Agg kanyarban is meg kellene vizsgálni a védőkorlát szükségességét szerinte. 

A Kossuth L. utcánál a kikanyarodásnál magas lett az aszfalt, ahol a Fett Ágostonék kijárnak, 

kéne oda valamiféle aszfaltot tenni. 

Bacsó B. utcai kereszteződésben arról volt szó, hogy megszélesítik az utat, és 

megszélesítették a járdát, amit az útból csíptek el. 

Dűlő utakat mikor fogják lekövezni? 

Táncsics és A-telep között közel 3 m mély lett, lehetne ott szalagkorlátot elhelyezni?  

 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Táncsics utca A-telep közötti szakaszon újra lett rakatva az árok a lefolyás miatt, ezért lett 

ilyen  mély, de már kértük a korlátot. 

 



Május 1. u. elején egyébként is vannak pollerek tervezve, csak még nem kerültek 

elhelyezésre. 

 

Az Agg kanyarban is megvizsgáljuk a helyzetet, a kisodródási veszélyt, még nincsenek 

befejezve ezen a helyen a munkálatok. 

 

A Kossuth L. utcánál nem a Fett Ágostonék felé, hanem a Wachtler Péterék felé egy 6 

méteres útnyelv lesz aszfaltozva, mivel csak ott lehet kijönni, de ez egyébként is tervezve van. 

 

Bacsó u. kereszteződésénél az út lényegesen szélesebb, mint volt,  mind a két oldalon van 

járda a tervben, a munka itt is még folyamatos. 

 

Dűlő utakkal kapcsolatban már az elmúlt testületi ülésen tájékoztattunk mindenkit, hogy 

amint a településen belüli munkák befejeződnek, jöhetnek a külterületi dűlő utak. 

 

Ezeken túlmenően elmondja, hogy akik itt a templom környékén dolgoznak, tőlük van még 

egy olyan ígéret, hogy az óvoda első udvarán belül az óvónők részére parkolókat fognak 

kialakítani a fák alatt. Ami mindezek után az összemorzsolt kövekből marad, az kerül a kinti 

dűlő utakra. 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Táncsics utcában van egy ígéret, hogy a száraz beton, amely a kapubejáróknál van, az fel lesz 

marva, és helyette aszfalt kerül oda. Az a kivitelező csapat, aki erre ígéretet tett levonult már. 

Visszajönnek ők még? 

Felhívja a figyelmet, hogy nagyon sokat szemetelnek a kivitelezők.  

 

 

Merkatz László polgármester:  

 

A Tánciscs utcát 07. hó 16-ig kell megcsinálniuk. 

A szemeteléssel kapcsolatban már volt probléma, amelyet lakos jelzett, amelyet akkor az 

építésvezetővel tisztáztunk. 

 

 

Pintér István képviselő: 

 

Hírek szerint a bánya új frontot fog nyitni, állítólag ez a pont Orgona utca vége, Száki utca 

vége. A lakosság jogosan aggódik. Ez az új front valóban meg lesz-e nyitva, mennyire fogja 

veszélyeztetni ez az ottani ingatlanokat? Lehetne-e, hogy valaki a következő ülésen a Bánya 

részéről pontosan informálna minket? Megnyugtató válaszokat szeretne hallani a lakosság. 

 

 

Merkatz László polgármester:  

 

A lakosság tájékoztatását meg tudjuk oldani. Amit el lehet mondani, hogy a bányavállalkozó 

felkereste a hivatalunkat. Ebből kifolyólag jegyző úr leírta a Bánya kapitányság felé a mi 

elvárásainkat és ez a lakosság védelmét, nyugalmát szolgálja. Egy frontnak a sarka lógna 

egyébként ebbe a területbe, ebbe a védőzónába. Nagy döntési hatáskörünk nincsen benne.  

 



 

Lisztmayer János képviselő: 

 

A bánya úgy tervezte, hogy nem enged új építéseket, a lakóházak nincsenek veszélyben.  

 

Az evangélikus egyház pályázott, amelyet meg is nyert, amely az önkormányzat segítsége 

nélkül nem sikerülhetett volna. Szeretné megköszönni az egyház nevében a támogatást az 

önkormányzatnak.  

 

 

Bartók Béla képviselő:  

 

Az úttal sokat foglalkozunk, de a Kossuth L. utca melletti járdákkal mi a helyzet, meg 

lesznek-e csinálva? 

A sérült, érintett kocsibejáróknak a helyre hozatala szerepel-e az építők feladata között vagy 

pedig a lakosság dolga lesz-e ez? 

A móri autóbusz állomáson lévő WC megnyitására van-e lehetőség? 

 

 

Merkatz László polgármester: 

 

Móri autóbusz állomás illemhelyével kapcsolatban választ itt helyben nem tudunk adni, utána 

nézünk. 

 

A járdával az egész településen foglalkoznunk kell, igen hosszú járdaszakaszokat sikerült 

megcsináltatnunk az útépítés során, a többi pedig a következő időszak egyik legnagyobb 

feladata lesz.   

 

A kapubejárókkal kapcsolatban önkormányzatunk kérése volt, hogy minden érintett ingatlan 

előtt a bejárók munkakezdés előtt kerüljenek lefotózásra, levideózásra, és legalább olyan 

helyzetbe kell visszaállítani, amilyen helyzetben voltak eredetileg. Ha valakinek továbbra is 

problémája van, keressen meg minket, mi megyünk és próbáljuk megoldani a problémát.  

 

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

testület ülését bezárta. 

 

 

 

Kmft. 

 

 

 

  

Merkatz László                                                   Dr. Légrádi Gábor 

         polgármester                                                         jegyző 

 


