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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 

megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

 

 

 

 

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

64-66. 

 

 



 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-i nyilvános ülésén 

hozott határozatai (teljes határozatok a jegyzőkönyvben): 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

59/2014.(VII.22.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2014. július 

22-i képviselő-testületi ülés napirendjét elfogadja, az 

előzetesen meghirdetettel egyezően. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

60/2014.(VII.22.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az 

„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 

fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 

kombinálva a konvergencia régiókban” megnevezésű 

pályázaton részt kíván venni.  

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

61/2014.(VII.22.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az 

„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 

fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 

kombinálva a konvergencia régiókban” megnevezésű 

pályázat előkészítésével a SCHÖKO BAU Kft-t (1212 

Budapest, Vereckei utca 13.) bízza meg, az ajánlata 

alapján. Felhatalmazza Polgármester Urat a 

vonatkozó szerződés megkötésére.  

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

62/2014.(VII.22.) határozata 

 



Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az 

„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 

fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 

kombinálva a konvergencia régiókban” megnevezésű 

pályázat alapján a közbeszerzési eljárás 

bonyolításával a B & W Tender Plus Kft-t (1092 

Budapest, Erkel utca 14/A. I. em. 7.) bízza meg, az 

ajánlata alapján. Felhatalmazza Polgármester Urat a 

vonatkozó szerződés megkötésére.  

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

63/2014.(VII.22.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az 

„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 

fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 

kombinálva a konvergencia régiókban” megnevezésű 

pályázat esetében a pályázat megvalósítási feladatok 

ellátásával az Energia Program Kft-t (1116 Budapest, 

Fehérvári út 168-178. fsz. 40) bízza meg, az ajánlata 

alapján. Felhatalmazza Polgármester Urat a 

vonatkozó szerződés megkötésére.  

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

64/2014.(VII.22.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az 

„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 

fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 

kombinálva a konvergencia régiókban” megnevezésű 

pályázat tárgyában a pályázattal kapcsolatos 

közbeszerzési feladatok ellátásával Megbízott 

(SCHÖKO BAU Kft.) az alábbi cégeket kérje fel 

ajánlattételre az érintett pályázat kivitelezési 

feladatainak ellátása kapcsán lebonyolításra kerülő 

eljárásra: DNA Development Kft. (8000 

Székesfehérvár, Poprádi u. 44/A.), Renalpin Kft. (1051 

Budapest, Vigadó tér 3. 1. lph. 3/3.), EUROSZAK Kft. 

(8000 Székesfehérvár, Ipoly utca 78.).  

 



A felkérendő cégek adatait tartalmazó lista a jegyzőkönyv 

mellékleteként csatolva. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

65/2014.(VII.22.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Pusztavámi Csatornaberuházó Víziközmű-társulat 

megszüntetése mellett döntött. Pusztavám Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 

úgy határozott, hogy a Pusztavámi Csatornaberuházó 

Víziközmű-társulat megszüntetésével kapcsolatos 

szakértői tevékenységre, elszámolási eljárásra, 

valamint az elszámolási eljárással kapcsolatos jogi 

képviselet bevonására a Rentax Line Kft. (7150 

Bonyhád, Árpád u. 37.) megbízottat bízza meg, 

800.000,- Ft + ÁFA megbízási díj kikötése mellett. 

Felhatalmazza Polgármester Urat a vonatkozó 

szerződés(ek) megkötésére. 

 

 



 

Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 

megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

 

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

64-66. 

 

Jelen vannak: 

 

        Merkatz László   polgármester 

Kubinyi Balázs alpolgármester 

Gerlinger Tibor  képviselő 

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. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel a testület 6 

tagja jelen van.  

 

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

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

59/2014.(VII.22.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2014. július 

22-i képviselő-testületi ülés napirendjét elfogadja, az 

előzetesen meghirdetettel egyezően. 

 

Felelős: Merkatz László polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Döntés energetikai pályázaton való indulásról 

Előadó: polgármester 

 

2. Tájékoztató a féléves gazdasági helyzetről 

Előadó: polgármester 



 

3. Tájékoztató a költségvetést érintő megtett lépésekről 

Előadó: polgármester 

 

4. Szennyvízberuházó víziközmű-társulat megszüntetésével kapcsolatos döntés 

meghozatala 

Előadó: polgármester 

 

5. Tájékoztató a HPV oltás lehetőségéről 

Előadó: polgármester 

 

 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Döntés energetikai pályázaton való indulásról 

Előadó: polgármester 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Ezen pályázatról az elmúlt testületi ülésen volt már szó. Elindítottuk ezt a pályázatot. Pár 

évvel ezelőtt volt már több épületre vonatkozóan előttünk, akkor 80%-os támogatási 

intenzitás volt, más megtérülési időkkel. Most önkormányzatoknak kedvezőbb megtérülési 

idővel, és ami sokkal lényegesebb, hogy 100%-os támogatási intenzitással lehet pályázni. 

Elég sok pályázatos papírt kapott a képviselő testület már az ülést megelőzően. Ezekből a 

pályázat előkészítés és a közbeszerzés lefolytatása az, amit meg kell előlegezni, azonban a 

pályázat keretében ezt később visszakapjuk. A pályázat lebonyolító része és maga a 

kivitelezés az pedig kivitelezői finanszírozásban történik. Amennyiben nyertes a pályázat, 

akkor a pénzek sem futnak át az önkormányzaton, a papírok átfutnak, de a kivitelező 

közvetlenül a fejlesztési ügynökséghez nyújtja be a számlát. A pályázattal kapcsolatban több 

olyan céget kerestünk meg, akik már hasonló pályázatokat lebonyolítottak. Három különböző 

témában kerestünk közreműködő cégeket. Az előkészítési feladatokhoz 3 céget kerestünk 

meg. Ugyanazt a felkérést kapta mind a három cég, ugyanarra a tartalomra kellett ajánlatot 

tenni. A 3 cég közül a legolcsóbbra teszünk javaslatot. A közbeszerzés lebonyolításánál 

szintén olyan cégeket igyekeztünk megkeresni, akik energetikai pályázatok közbeszerzésével 

foglalkoztak már. Itt is 3 ajánlatot kértünk és kaptunk. Itt szintén a legolcsóbbra teszünk 

ajánlatot, hiszen a felhívásunkban itt is azonos tartalmú munka szerepelt. Maga a pályázat 

lebonyolítása egészen a monitoring rendszering, a pályázat megvalósítási feladatok 

ellátásához szintén három céget kerestünk meg. Itt is a legalacsonyabb árat adó céget 

javaslunk nyertesnek megtenni. Ezen túlmenően kiküldésre került egy javaslat, ami még nem 

ment el a cégekhez, az ajánlattételre felkérendő cég adatai. Ez egy egyoldalas lap a testület 

előtt, hiszen ezt nem nekünk kell kiküldeni, hanem akit közbeszerzés lebonyolítására a 

testület kijelöl, annak a cégnek. Mi két fehérvári és egy budapesti céget javasolunk elküldeni 

a nyertes közbeszerző cégnek, hogy a lapon felsorolt cégek részére küldje meg a kivitelezésre 

szóló felhívást, hiszen a közbeszerzést innentől nem mi bonyolítjuk. Az egész közbeszerzést 

az általunk kijelölt cégnek kell lebonyolítani.  

A kivitelezési munkák nagyságrendjéről: Egészségháznál lenne homlokzat szigetelés, 

nyílászáró csere, kazánházi munkák, kondenzációs kazán átépítése, új kazán betétele, 

helységenkénti szabályozás, napkollektoros rendszer kiépítése, kb. 12 MFt-ra van felmérve a 



kivitelezői ajánlat. A Művelődési Háznál szintén hasonló munkálatok elvégzésénél ez közel 

36 MFt lenne, illetve a Sportlétesítménynél ez 10 MFt lenne.  

Az önkormányzatnak döntést kéne hoznia, hogy indulunk-e ezen a pályázaton. Ha indulunk, 

akkor a 3 féle munkarendre melyik ajánlatot fogadjunk el, ill. ha megfelel-e a testületnek, az, 

hogy az általunk most kijelölendő közbeszerzést bonyolító cégnek, ezen három cégnek 

küldjük meg, hogy ezeket keressék meg.  

 

 

Gerlinger Tibor képviselő:  

 

Csak a nyertes pályázat esetén kell kifizetni a megelőlegezett előkészítési és közbeszerzés 

lefolytatásának díját? 

 

 

Merkatz László polgármester: 

 

Csak akkor, ha a nyertes a pályázat, csak akkor kell kifizetni.  

 

 

Lisztmayer János képviselő: 

 

  

Van egy pályázati limit a kiírásban. Ez intézményenként érinti vagy összességében az 

önkormányzatot? 

 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Összességében érinti, a határ 150 MFt. 

 

 

Lisztmayer János képviselő: 

  

El kell indulni javaslata szerint, úgy kell elindulni, hogy a régi rendszert is meg kell hagyni. 

 

 

Pintér István képviselő: 

 

Nyilván a legolcsóbbat válasszuk, de esetleg a kiválasztott cégekről egy referenciát is meg 

kéne nézni előzetesen.  

 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Csak olyan céget kértünk fel, amelyek már ilyen munkákat végeztek önkormányzatoknál, és a 

referenciák alapján döntöttünk. 

 

 

Pintér István képviselő:  

 



Ha már kazáncseréről beszélünk, nem gondolkoznánk más tüzelőanyagba? Esetleg fában?  

 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Van ennek létjogosultsága, maga ez a pályázat a napkollektoros rendszerekre van ráhegyezve, 

de semmit nem zár ki, ami megújuló energiával foglalkozik. Ez a kivitelezői pályázatokban 

lehet benne.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

60/2014.(VII.22.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az 

„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 

fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 

kombinálva a konvergencia régiókban” megnevezésű 

pályázaton részt kíván venni.  

 

Felelős: Merkatz László polgármester 

               Határidő: Folyamatos 

 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

61/2014.(VII.22.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az 

„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 

fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 

kombinálva a konvergencia régiókban” megnevezésű 

pályázat előkészítésével a SCHÖKO BAU Kft-t (1212 

Budapest, Vereckei utca 13.) bízza meg, az ajánlata 

alapján. Felhatalmazza Polgármester Urat a 

vonatkozó szerződés megkötésére.  

 

Felelős: Merkatz László polgármester 

               Határidő: Folyamatos 

 

 



 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

62/2014.(VII.22.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az 

„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 

fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 

kombinálva a konvergencia régiókban” megnevezésű 

pályázat alapján a közbeszerzési eljárás 

bonyolításával a B & W Tender Plus Kft-t (1092 

Budapest, Erkel utca 14/A. I. em. 7.) bízza meg, az 

ajánlata alapján. Felhatalmazza Polgármester Urat a 

vonatkozó szerződés megkötésére.  

 

Felelős: Merkatz László polgármester 

               Határidő: Folyamatos 

 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

63/2014.(VII.22.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az 

„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 

fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 

kombinálva a konvergencia régiókban” megnevezésű 

pályázat esetében a pályázat megvalósítási feladatok 

ellátásával az Energia Program Kft-t (1116 Budapest, 

Fehérvári út 168-178. fsz. 40) bízza meg, az ajánlata 

alapján. Felhatalmazza Polgármester Urat a 

vonatkozó szerződés megkötésére.  

 

Felelős: Merkatz László polgármester 

               Határidő: Folyamatos 

 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 



 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

64/2014.(VII.22.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az 

„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 

fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 

kombinálva a konvergencia régiókban” megnevezésű 

pályázat tárgyában a pályázattal kapcsolatos 

közbeszerzési feladatok ellátásával Megbízott 

(SCHÖKO BAU Kft.) az alábbi cégeket kérje fel 

ajánlattételre az érintett pályázat kivitelezési 

feladatainak ellátása kapcsán lebonyolításra kerülő 

eljárásra: DNA Development Kft. (8000 

Székesfehérvár, Poprádi u. 44/A.), Renalpin Kft. (1051 

Budapest, Vigadó tér 3. 1. lph. 3/3.), EUROSZAK Kft. 

(8000 Székesfehérvár, Ipoly utca 78.).  

 

A felkérendő cégek adatait tartalmazó lista a jegyzőkönyv 

mellékleteként csatolva. 

 

Felelős: Merkatz László polgármester 

               Határidő: Folyamatos 

 

 

2. Tájékoztató a féléves gazdasági helyzetről 

Előadó: polgármester 

 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Tájékoztatja röviden a testületet a gyorsjelentés alapján a féléves pénzügyi kimutatásról. 

Polgármesteri Hivatalunknál önálló bevételképződés nem jelentős mértékű. Eddig 48%-át 

használtuk fel a tervezett bevételnek, a Polgármesteri hivatal kiadása pedig félév során 42,8 

%-os. Saját bevétele 1,2 MFt képződött a hivatalnak. Ez a tavaszi két választásból képződött 

bevétel. 

 

Az önkormányzat költségvetésénél a gyorsjelentésből ami látható, az önkormányzati állami 

támogatásoknál fél évre egy sor kivételével időarányosan megkaptuk a támogatásokat, az 

50%-ot. A kiegészítő támogatásoknál szeptemberben várható ez a fajta bevétel. 

Önkormányzatunk másik jelentős bevételi forrásai az adóbevételek: az iparűzési 

adóbevételünk éves terve 77 MFt, ami eddig befolyt az 68,4 MFt. Időarányosan jól állunk, de 

itt jelentős problémák vannak még előttünk. A gépjárműadó 50 %-a folyt be,  idegenforgalmi 

adó terv szerint alakult, illetve a talajterhelés is. Egyéb ilyen jellegű adónk nem volt tervezve, 

de pár 10 EFt bevételünk ebből is van. Összes adóbevételünk 82,4 MFt, ami félévig teljesült 

az 71,2 MFt-ra teljesült.  Összes bevételünk jelenleg 61,9 %-on áll.  

Kiadásaink közül személyi jellegű kiadásainkra 41%-ban használtunk fel félévig a keretünket. 

A szolgáltatási kiadásinknál 61%-nál vagyunk, de itt voltak az első félévben, amelyek 



második félévben már nem jelentkeznek. Különféle egyéb befizetéseknél 48%-on vagyunk, 

dolog kiadásainknál 50,2 %-on. Tehát ezek arányban vannak. Különböző juttatásaink, 

amelyeket külső helyekre adunk 36%-ot használtunk fel. Működési célú támogatásként 45%-

ot adtunk annak, amit terveztünk. 

Az összes tervezett kiadásunkból a 390,9 MFt-tól eddig 295 MFt kiadásunk keletkezett, ez 

75%-os teljesítésnek tűnik, de ebben benne van az egyszeri 200 MFt, ami a Víziközmű 

Társulat megszűntetésére volt. Így a kiadásunk 95,5 MFt, ami az éves tervnek 49.9%-a.  

 

 

3. Tájékoztató a költségvetést érintő megtett lépésekről 

Előadó: polgármester 

 

 

Merkatz László polgármester:  

 

. 

 

Bizonytalanságok vannak iparűzési adó területén, de ez nem a teljesülés miatt van. Ami 

probléma belőle, hogy a legnagyobb adófizetőnk benyújtotta az előző év végleges lezárását, 

mellyel egyidejűleg 22 MFt-ot vissza kell fizetnünk. Ez igen jelentős mértékben érinti 

költségvetésünket. Bizonytalan a telkek, földek értékesítése – ez egy 3 MFt-os tétel. Van egy 

jelentős többletkiadásunk is, amit reményeink szerint 100%-ban a biztosító támogat, ez a 

tűzeset miatti kiadás. Ennek egy részét nyilván meg kell előlegezni. Ez mind igen jelentős 

költségvetési feszítés rajtunk.  

Amit ezzel kapcsolatban tenni tudunk: a magyar államtól az idei évben, pontosabban 2015. 

januárjában 43,8 MFt többletbevételre számíthatunk, a döntés megvan róla, ez elvileg 

fejlesztési kötelezettségű, de a tárgyév plusz két évig kell felhasználni. Az idei 

költségvetésünkben már hajtottunk végre fejlesztéseket, tehát ez megoldást jelentene nekünk 

mindenképpen. Megtettük a szükséges lépéseket, mind az országgyűlési képviselőnk, mind 

pedig a Belügyminisztérium felé, illetve a Költségvetési Államtitkárság felé, hogy ne januárra 

ütemezzék, hanem ezt az idei évben, legalább részben, megkaphassuk ezt az összeget. 

Reményeink szerint előrébb tudjuk hozni, így a problémáink egy része megoldódik. 

Elindítottuk képviselő testületünk döntésével a fejlesztési kiadások áthidalására a 

folyószámlahitelt. Átmenetileg ez tud segíteni nekünk.  

Felvettük a kapcsolatot a Vértesi Erőművel az átütemezésről. Bizonyos mozgástér ott is van, a 

tárgyalások még folyamatban vannak. 

Elrendeltünk, hogy nem indítunk új feladatokat a pénzügyi stabilitásig, amíg valamelyik fele 

nem rendeződik ennek a dolognak, addig az idei évből új feladatoknak nem fogunk neki. 

Létszám-racionalizálással kezdtek el számolni jegyző úrék. Ez a művelődési háznál illetve 

hivatalnál képzelhető el. Elképzelhető, hogy rákényszerülünk erre a dologra.  

A tűzeset miatt több helyre fordultunk támogatásért. Reméljük a biztosító a beadott anyagok 

alapján meg is fogja adni a támogatást. 

Bányával kapcsolatban, annyi talán, hogy ez egy átmeneti folyamat - talán.  

 

 

4. Szennyvízberuházó víziközmű-társulat megszüntetésével kapcsolatos döntés 

meghozatala 

Előadó: polgármester 

 

 



Merkatz László polgármester:  

 

Az elmúlt testületi ülésen a képviselő testület úgy határozott, hogy a Víziközmű Társulat 

megszűntetésével kapcsolatban hivatalunk szerezzen még be árajánlatokat. Egy 800 EFt-os 

árajánlatunk volt már attól a cégtől, aki az elmúlt években a Víziközmű Társulat teljes 

könyvelését végezte. Ugyanerre a teljes körű ügyintézésre kértünk ajánlatokat másik három 

cégtől is. Egy cégtől nem kaptunk választ, egy cég csak a jövőre tudja bevállalni a feladatot, 

egy cégtől kaptunk ajánlatot, az ő ajánlatuk 1,2 MFt. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Nem gondolta volna, hogy ekkora tétel egy Víziközmű Társulat megszűntetése. Nem lehetne-

e rajtuk szorítani? Ha esetleg egy 20%-os csökkentést ki tudnánk alkudni, az jó lenne. 

 

Merkatz László képviselő:  

 

Megpróbáljuk mindenképpen.  

 

 

Pintér István képviselő: 

 

Ő is megerősíti amit Zombó képviselő úr mondott. Úgy gondolja, hogy legalább látni, hogy 

reális az ár. Egy évet várni már nem lehet. Meg kellene próbálni lejjebb szorítani az árat 

véleménye szerint is.  

 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

65/2014.(VII.22.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Pusztavámi Csatornaberuházó Víziközmű-társulat 

megszüntetése mellett döntött. Pusztavám Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 

úgy határozott, hogy a Pusztavámi Csatornaberuházó 

Víziközmű-társulat megszüntetésével kapcsolatos 

szakértői tevékenységre, elszámolási eljárásra, 

valamint az elszámolási eljárással kapcsolatos jogi 

képviselet bevonására a Rentax Line Kft. (7150 

Bonyhád, Árpád u. 37.) megbízottat bízza meg, 

800.000,- Ft + ÁFA megbízási díj kikötése mellett. 

Felhatalmazza Polgármester Urat a vonatkozó 

szerződés(ek) megkötésére. 

 

 



Felelős: Merkatz László polgármester 

               Határidő: Folyamatos 

 

 

5. Tájékoztató a HPV oltás lehetőségéről 

Előadó: polgármester 

 

Tájékoztatás lenne ez a napirendi pont. Ezt a testületi tagok előzetesen megkapták. Kéri, hogy 

a lakosság tájékoztatásában segítsenek a testület tagjai. Ahogy jeleztük a HPV oltás - amely 

több testületi ülésen felmerült – fontos egészségügyi dolog. A védőnők képzése megtörtént. 

Ez év októberétől az általános iskolai rendszerben, a HPV oltást a Magyar Állam 

szervezésében minden évben felmenő rendszerben elvégzik. Ez azt jelenti, hogy a Magyar 

Állam biztosítja a szakképzett személyzetet és az oltóanyagot. A szülőnek pedig döntési 

lehetősége van, hogy beadatja-e a gyereknek vagy nem adatja be. A tájékoztatás a védőnő 

illetve az iskola kötelessége. A döntést a szülő hozza meg. A szülő részére – amennyiben kéri 

ezt gyermeke számára – térítésmentes.  

 

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

testület ülését bezárta. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

  

Merkatz László                                                   Dr. Légrádi Gábor 

         polgármester                                                          jegyző 

 


