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 Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-i, nyilvános 

ülésén alkotott rendeletei: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

15/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati lakások 2015. évi bérleti díjáról 

 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

16/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete 

a 2015. évi étkezési térítési díjak megállapításáról 

 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2014.(XII. 18.) önkormányzati rendelete  

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő  

házasságkötés engedélyezésének szabályairól, díjairól szóló 

9/2012.(VI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-i, nyílt ülésén 

hozott határozatai (teljes határozatok a jegyzőkönyvben): 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

132/2014.(XII.17.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2014. XII. 17-i 

Képviselő-testületi ülés napirendjét elfogadja.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

133/2014.(XII.17.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Pintér Istvánt választja meg.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

134/2014.(XII.17.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és elfogadja a Pusztavámi Művelődési 

Ház és Községi Könyvtár 2015. évi munkatervét az 

előterjesztési anyagban foglalt tartalommal. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

135/2014.(XII.17.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a megyei önkormányzati 

tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli 

önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I. 31.) BM 

rendelet alapján támogatási kérelmet nyújt be. Felhatalmazza 

a polgármestert és a jegyzőt a vonatkozó dokumentumok 

aláírására és a támogatási kérelem benyújtására, ügyintézésre. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

136/2014.(XII.17.) határozata 
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Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Pusztavám Község 

Önkormányzatának a 2015-2018. évekre vonatkozó Belső 

ellenőrzési stratégiai tervét az előterjesztéssel egyezően 

elfogadja.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

137/2014.(XII.17.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Pusztavám Község 

Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési tervét a 

mellékleteivel együtt jóváhagyja. Az ellenőrzési terv a 

határozat mellékletét képezi.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

138/2014.(XII.17.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Pusztavám Község 

Önkormányzatának 2014. évi belső ellenőrzésén belül a 

„Pusztavám Község Önkormányzat pénzgazdálkodási, működési 

folyamatainak ellenőrzéséről” szóló belső ellenőri jelentést és 

intézkedési tervet jóváhagyja. A belső ellenőri jelentés és 

intézkedési terv a határozat mellékletét képezi.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

139/2014.(XII.17.) határozata 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a lakosság 

tájékoztatása a környezet állapotáról feladat 

elvégzésére felhatalmazza Pusztavám Község 

jegyzőjét. A tájékoztatást a helyben szokásos módon 

kell közzétenni. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

140/2014.(XII.17.) határozata 
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Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a közalkalmazotti bérek 

tekintetében a kormánydöntés szerinti emelt bérrel tervezünk; a 

köztisztviselői illetményalap tekintetében nincs emelkedés; a 

minimálbér esetében munkacsoportonként az elfogadott 

bérszintet tervezzük; a költségvetés készítésénél áttekintjük a 

teljes dolgozói állomány besorolását, az esetleges módosításokat 

(soros előrelépés, stb.) elvégezzük. Személyenként vizsgáljuk a 

jubileumi jutalom jogosultságot. Bértömeg változás csak 

létszámváltozás miatt fordulhat elő.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete fentiek 

figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

141/2014.(XII.17.) határozata 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy étkezési hozzájárulást, 

caffetéria juttatást biztosít az óvodai konyhai dolgozók részére 

(az óvodai dolgozók társulási költségvetésben tervezett 

juttatásával azonos mértékben); a hivatali dolgozók caffetéria 

juttatása továbbra is 200.000,- Ft / fő / év bruttó összegben 

maximálva.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete fentiek 

figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

142/2014.(XII.17.) határozata 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a dologi kiadások a 

tapasztalati számok alapján kerüljenek meghatározásra, 

figyelembe véve az inflációs hatást, különös tekintettel a felvállalt 

feladatokat, egyben a takarékos működésre való törekvést.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete fentiek 

figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

143/2014.(XII.17.) határozata 
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Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy az orvosi körzetek 

támogatására a költségvetésben keretösszeget határoz meg a 

megelőző szűrővizsgálatok fedezetére, továbbá a bérleti díjak 

összegét a rezsiköltségekhez igazítja (azaz a költségvetés 

összeállításánál olyan mértékű bérleti díj megállapítására tesz 

javaslatot, amely a rezsiköltségeket fedezi).  

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete fentiek 

figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

144/2014.(XII.17.) határozata 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy az oktatás-nevelés 

támogatása az iskolánál azonos módon történjen, mint az előző 

évi működési modell esetében. Az óvoda esetében 

önkormányzatunk az óvodaépület üzemeltetője és a konyha 

működtetője. Ennek költségei (személyi juttatások, járulékok, 

energiák, nyersanyagnorma, egyéb dologi kiadások) itt jelennek 

meg, külön szakfeladaton. Beruházások, fejlesztések eseti 

önkormányzati döntés alapján, együttműködve a fenntartó 

üzemeltető kistérséggel illetve a KLIK-el. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete fentiek 

figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

145/2014.(XII.17.) határozata 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy új rendeletet alkot, a 

várható jogszabályi változások figyelembe vételével. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete a 

várható jogszabályváltozások figyelembe vételével kerüljön 

megalkotásra. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

146/2014.(XII.17.) határozata 
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Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és úgy 

határozott, hogy az egyházak (evangélikus egyház, katolikus egyház, 

református egyház) támogatására vonatkozóan a költségvetés összeállításáig 

egyeztet az egyházakkal, azzal, hogy a konkrét döntést pedig – az SzMSz 

szerint – az ügyrendi bizottságnál hagyja. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete fentiek 

figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

147/2014.(XII.17.) határozata 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és úgy 

határozott, hogy a civil szervezetek (nyugdíjas klub, mozgássérült klub, 

polgárőrség, horgász egyesület, sport egyesület, tánccsoport egyesület, 

énekkar egyesület, zenekar egyesület) támogatására a költségvetés 

összeállításakor keretösszeget határoz meg, egyezően a megelőző gyakorlattal. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete fentiek 

figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

148/2014.(XII.17.) határozata 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és úgy 

határozott, hogy a szülői munkaközösséget is nevesíti a civil szervezetek 

között. Az alábbi szervezetek részére (elszámolásában) ingyenes 

teremhasználatot biztosít. Ez vonatkozik minden önkormányzati tulajdonú 

intézményre (időpont egyeztetési kötelezettséggel). Az (elszámolásában) 

ingyenes használatra jogosult szervezetek:  

- egyházak 

- karitász csoport 

- hagyományőrző egyesületek 

- sport egyesület 

- nyugdíjas klub 

- mozgássérült klub 

- kis zenekar 

- polgárőrség 

- horgász egyesület 

- intézmények egymás között 

- szülői munkaközösség. 
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Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete fentiek 

figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

149/2014.(XII.17.) határozata 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és úgy 

határozott, hogy a német nemzetiségi önkormányzat részére a költségvetés 

összeállításakor keretösszeget határoz meg.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete fentiek 

figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

150/2014.(XII.17.) határozata 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a helyi televíziót 

üzemeltető gazdasági társaság éves szolgáltatási díja 

tekintetében egyeztetést kezdeményez. Felhatalmazza a 

polgármestert a díjak, költségek egyeztetésére, racionalizálására 

irányuló tárgyalások lefolytatására.    

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete fentiek 

figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

151/2014.(XII.17.) határozata 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a nyári napközis tábor 

támogatására a költségvetés összeállításakor keretösszeg 

kerüljön meghatározásra.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete fentiek 

figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

152/2014.(XII.17.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az előző határozatok 

szerinti módosításokkal az előterjesztés 4. pontját elfogadja. 

Felhatalmazza a polgármester urat, hogy a fizikoterápiai 

szolgálat megszüntetésével kapcsolatosan kezdje meg a 

szolgáltatóval a tárgyalásokat.   

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete fentiek 

figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

153/2014.(XII.17.) határozata 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és úgy 

határozott, hogy a gázközmű hozzájárulás mértéke tekintetében a 200.000,- 

Ft/csatlakozás fenntartását javasolja. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete fentiek 

figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

154/2014.(XII.17.) határozata 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és úgy 

határozott, hogy a szennyvíz közmű hozzájárulás tekintetében megállapítási 

jogköre a Víziközmű Társulásnak van (lakossági hozzájárulás mértéke: 

120.000,- Ft, közületi hozzájárulás mértéke: 200.000,- Ft) 

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete fentiek 

figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

155/2014.(XII.17.) határozata 
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Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és úgy 

határozott, hogy ingatlan (föld, lakó, egyéb) értékesítésre a költségvetés 

benyújtásával egy időben tesz javaslatot, és a képviselő testület jelöli ki az 

értékesítésre szánt vagyonelemeket. Az értékesítési ár, az érvényben lévő 

vagyonrendelet szerint, értékbecslést követően kerül meghatározásra, és az 

értékesítés feltételei meghirdetésre.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete fentiek 

figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

156/2014.(XII.17.) határozata 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és úgy 

határozott, hogy a 2015. évre érvényes bérleti díjakat (az önkormányzati 

lakások 2015. évre érvényes bérleti díján kívül) az alábbiak szerint állapítja 

meg, bázisadatként megjelölve a 2014. év adatait: 

 

Garázsok bére 2014. (Ft / nm / hó) 2015. (Ft / nm / hó) 

 910,- 1 000,- 

 

 

Sörbútor garnitúra bérleti 

díja 

2014. (Ft/garnitúra/alkalom) 2015. (Ft/garnitúra/alkalom) 

- helyi lakos részére 1 800,- 2 000,- 

- saját dolgozó részére 900,- 1 000,- 

- fenti kategóriákon kívül 2 950,- 3 500,- 

 

Traktor használat díja 2014. (Ft/óra) 2015. (Ft/óra) 

- saját dolgozó részére 2 500,- 2 500,- 

- fenti kategóriákon kívül 5 000,- 5 000,- 

 

Tornatermek használata: tagintézmény-vezetői hatáskörben. 

 

Művelődési Ház bérleti díja 2014. (Ft/alkalom) 2015. (Ft/alkalom) 

- nagyterem-alkalmi árus 25 000,- 30 000,- 

- emeleti terem 9 000,- 10 000,- 

- konyha 9 000,- 10 000,- 

Saját dolgozóknak 50 % kedvezmény az emeleti terem és a konyha árából.  

 

Művelődési Ház bérleti díja 2014. (Ft/alkalom) 2015. (Ft/alkalom) 

- nagyterem - külsős 

rendezvényre 

45 000,- 50 000,- 

(Amennyiben konyha használattal jár, fel kell számolni a konyha díjat is.) 

 

Művelődési Ház bérleti díja 2014. (Ft/alkalom) 2014. (Ft/alkalom) 
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- esküvő – saját dolgozó 50 000,- 50 000,- 

- esküvő – helyi lakos 75 000,- 75 000,- 

- esküvő – fenti kategóriákon 

kívül 

100 000,-  100 000,- 

 

Saját dolgozó a fenti díjtételek esetén: az önkormányzatnál, valamennyi intézménynél 

(működtetési formától függetlenül) dolgozók, a saját nyugdíjasok, a képviselő-testületek, 

valamint a bizottságok tagjai. 

 

Presszó bérleti díja 2014. (Ft/hó) 2015. (Ft/hó) 

 75 000,- 80 000,- 

 

Egyéb közüzemi költségek megoszlása a szerződésnek megfelelően, változatlan formában. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete fentiek figyelembevételével 

kerüljön megalkotásra. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

157/2014.(XII.17.) határozata 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és úgy 

határozott, hogy lakossági támogatásokat a tavalyi évhez képest változatlan 

formában biztosítja, részletes bemutatásuk az átadott pénzeszközök között – 

a keretösszegekről a költségvetés elfogadásakor dönt.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete fentiek 

figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

158/2014.(XII.17.) határozata 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és úgy 

határozott, hogy a fejlesztések a költségvetés készítés utolsó fázisaként, külön 

költségvetési táblán kerülnek meghatározásra.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete fentiek 

figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

159/2014.(XII.17.) határozata 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Képviselő-testület 2015. 

évi első félévi munkatervét elfogadja, az előterjesztéssel 

megegyezően.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

160/2014.(XII.17.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a gyepmesteri 

tevékenység ellátásáról szóló szerződést jóváhagyja. 

Felhatalmazza Lisztmayer János polgármester urat a 

szerződés aláírására.  

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

161/2014.(XII.17.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

kijelenti, hogy részt kíván venni a Vértes-Gerecse 

Vidékfejlesztési Közösség Akciócsoport 2014-2020. 

közötti programozási időszakra vonatkozó 

vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési 

Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS 

tervezési területének előzetes elismerésében. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

162/2014.(XII.17.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Grósz András 

képviselő urat delegálja az önkormányzat 

képviselőjeként a Fejérvíz Zrt. közgyűléseire.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

163/2014.(XII.17.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a döntést a 

soron következő testületi ülésre halasztja. 

Felhatalmazza a polgármester urat és a jegyzőt a 

szerződés előkészítésére.  
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-én 

megtartott, közmeghallgatással egybekötött nyilvános üléséről. 

 

 

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

64-66. 

 

Jelen vannak: 

 

            Lisztmayer János        polgármester 

Emmerling Józsefné képviselő 

Frey Szabolcs  képviselő 

Grósz András   képviselő 

Pintér István  képviselő 

Stettner Attila  képviselő 

Zombó Norbert képviselő 

 

 

Megjelent meghívott: 

 

            Dr. Légrádi Gábor  jegyző 

 Törő Gábor   országgyűlési képviselő 

             

Lisztmayer János polgármester köszönti a közmeghallgatással egybekötött, nyilvános 

képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket, meghívottakat.  

 

Lisztmayer János polgármester ismerteti a napirendi pontokat, melyeket a képviselő-

testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

132/2014.(XII.17.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2014. XII. 17-i 

Képviselő-testületi ülés napirendjét elfogadja.  

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester  

               Határidő: Azonnal 

 

 

Felkéri jegyzőkönyv hitelesítőnek Pintér István képviselőt, s kéri, hogy nyilatkozatát tegye 

meg, elvállalja-e ezen tisztséget. 

 

Pintér István képviselő: 

 

Elvállalja. 

 

Lisztmayer János polgármester:  
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Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy van-e más javaslatuk jegyzőkönyv hitelesítő 

személyére? 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 1 

tartózkodással a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

133/2014.(XII.17.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Pintér Istvánt választja meg.  

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester  

               Határidő: Azonnal 

 

 

Napirendi pontok: 

 

 

1. Napirendi pont: Közmeghallgatás 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Tájékoztatja a testületet, hogy ez egy közmeghallgatással egybekötött testületi ülés. 

 

A meghirdetett közmeghallgatásra a lakosság részéről senki nem jelent meg. A 

közmeghallgatáson a képviselő-testület részéről 7 fő volt jelen, a testület határozatképes volt. 

 

Amennyiben az ülés időtartama érkezik érdeklődő, úgy a testületi ülés megszakításra kerül, és 

az érdeklődőt meghallgatja a testület. 

 

 

2. napirendi pont: A Művelődési Ház 2015. évi munkaterve 

Előadó: Művelődési Ház vezető 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Köszönti Leitner Andrea Művelődési Ház vezető asszonyt, majd kéri, hogy ismeresse a 

művelődési ház 2015. évi munkatervét. 

 

 

Leitner Andrea Művelődési Ház vezető: 

 

Röviden ismerteti a képviselőknek leadott munkatervét, melyet már előzőleg a testület tagjai 

megkaptak. 
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Lisztmayer János polgármester: 

 

A munkaterv az eddigi szokásos módon került elkészítésre, a programok az elmúlt évek 

tapasztalatai alapján került összeállításra. Megkéri a testület tagjait, hogy mondják el 

véleményeiket. 

 

 

Zombó Nobert képviselő: 

 

A bérbeadás szabályozásával egyetért, hogy szükség esetén széket és egyéb eszközöket is 

bérbe tudjunk adni. Ezzel kapcsolatban egy szigorú visszavételezést javasolna, hogy 

amennyiben beruházásra kerülnek új eszközök, akkor azokat visszavételezéskor szigorúan 

ellenőrizze valaki. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Egyetért a bérbeadást szabályozásával. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

134/2014.(XII.17.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és elfogadja a Pusztavámi Művelődési 

Ház és Községi Könyvtár 2015. évi munkatervét az 

előterjesztési anyagban foglalt tartalommal. 

 

A Pusztavámi Művelődési Ház és Községi Könyvtár 2015. 

évi munkaterve a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.   

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

10. napirendi pont: Tájékoztató és döntés az önkormányzati adósságot keletkeztető 

ügyletekről  

Előadó: jegyző / polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Ezen napirendi pontot mindenképpen Törő Gábor képviselő úr jelenlétében kell, hogy 

megtárgyalásra kerüljön, ezért kéri ezen napirendi pont előrehozatalát. Kéri dr. Légrádi Gábor 

jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  
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Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Ismerteti az írásbeli előterjesztés anyagát. 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Megköszöni a tájékoztatást, felkéri Törő Gábor képviselő urat, hogy tájékoztassa a 

képviselőket a jelenlegi helyzetről. 

 

 

Törő Gábor Országgyűlési képviselő: 

 

A mai nap során látható, hogy mekkora a hiány, ez 77 MFt. Az adatokat be fogják kérni, és a 

pályázatot annak függvényében fogják elbírálni. Bízik benne, hogy jó eséllyel ezt a 

támogatást le tudják hívni. Úgy gondolja, a jövő évet így tiszta lappal lehetne indítani. 

Mindent meg kell tennie a község vezetésének annak érdekében, hogy ebből a helyzetből 

kilábaljon. Volt már ilyen probléma, amely a csatornázással kapcsolatos volt, amikor is 

200 MFt-ra volt szükség, amely szintén megoldódott. Látható sajnos, hogy országosan kb. 

10 Mrd Ft kellene hasonló gondok orvoslására. Bízik benne, és ígéri, hogy mindent megtesz 

az ügy előremozdulása érdekében. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Megköszöni a képviselő úrnak a tájékoztatást. Elmondja, hogy a tegnapi nap folyamán 

sikerült a Parlamentbe feljutni jegyző úrral közösen. Ezúton köszöni L. Simon László 

államtitkár úrnak is, hogy így kiállt Pusztavám Község Önkormányzat mellett. Még egyszer 

megköszöni Törő Gábor Úrnak is, hogy segítette önkormányzatunkat.  

 

Átadja a szót dr. Légrádi Gábor jegyzőnek, hogy tegye meg a határozati javaslatát.  

 

 

Dr. Légárdi Gábor jegyző: 

 

Felkéri a Képviselő-testületet, hogy határozatával támogassa a rendkívüli önkormányzati 

támogatásra vonatkozó pályázat benyújtását.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

135/2014.(XII.17.) határozata 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a megyei önkormányzati 

tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli 

önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I. 31.) BM 

rendelet alapján támogatási kérelmet nyújt be. Felhatalmazza 

a polgármestert és a jegyzőt a vonatkozó dokumentumok 

aláírására és a támogatási kérelem benyújtására, ügyintézésre. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

  dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: Folyamatos 

 

 

3. napirendi pont: Pusztavám Község Önkormányzata Belső Ellenőrzési Stratégiai 

Terve elfogadása 

Előadó: jegyző 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Röviden ismerteti az írásbeli előterjesztés anyagát. 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Megkérdezi a testület tagjai, hogy van-e valakinek észrevétele. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

136/2014.(XII.17.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Pusztavám Község 

Önkormányzatának a 2015-2018. évekre vonatkozó Belső 

ellenőrzési stratégiai tervét az előterjesztéssel egyezően 

elfogadja.  

 

Felelős:   Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő:  Folyamatos 

 

 

4. napirendi pont: Pusztavám Község Önkormányzata 2015. évi Belső Ellenőrzési Terve 

elfogadása 

Előadó: jegyző 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 
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Röviden ismerteti az írásbeli előterjesztés anyagát. 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Kéri a testület tagjait, tegyék meg észrevételeit.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

137/2014.(XII.17.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Pusztavám Község 

Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési tervét a 

mellékleteivel együtt jóváhagyja. Az ellenőrzési terv a 

határozat mellékletét képezi.  

 

Felelős:   Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő:  Folyamatos 

 

 

5. napirendi pont: Beszámoló a 2014. évi Belső Ellenőrzés belső ellenőri jelentéséről 

Előadó: jegyző 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Van a testület előtt egy intézkedési terv, mely tartalmazza a megállapításokat, javaslatokat, 

hogy milyen határidőre mit kell tennie a hivatalnak, illetve megvannak a felelősök is nevezve. 

Az intézkedési terv a 2014. évi belső ellenőrzési vizsgálat alapján készült el. Apróbb 

hiányosságok vannak, amely látható. Kéri a pénzügyi bizottság elnökét és a gazdálkodási 

ügyekért felelős alpolgármester úrtól, hogy segítsenek - a határidőket figyelve – az anyagok 

elkészítésének az ellenőrzésben, valamint a határidő lejárta után egy kész anyag összeállítását 

kérne a testület elé, mely tartalmazza, hogy az intézkedések valóban megtörténtek-e a 

leírtaknak megfelelően.  

Átadja a szót jegyző úrnak, felkéri, hogy ismertesse ezt az intézkedési tervet. 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Röviden ismerteti az írásbeli előterjesztés anyagát. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

138/2014.(XII.17.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Pusztavám Község 

Önkormányzatának 2014. évi belső ellenőrzésén belül a 

„Pusztavám Község Önkormányzat pénzgazdálkodási, működési 

folyamatainak ellenőrzéséről” szóló belső ellenőri jelentést és 

intézkedési tervet jóváhagyja. A belső ellenőri jelentés és 

intézkedési terv a határozat mellékletét képezi.  

 

Felelős:   Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő:  Folyamatos 

 

 

 

6. napirendi pont: Tájékoztató a települési környezet állapotáról 

Előadó: jegyző 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Törvényi kötelezettségünk, minden évben tájékoztatni kell a lakosságot a települési környezet 

állapotáról. Erre kérek testületi felhatalmazást. 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

139/2014.(XII.17.) határozata 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a lakosság 

tájékoztatása a környezet állapotáról feladat 

elvégzésére felhatalmazza Pusztavám Község 

jegyzőjét. A tájékoztatást a helyben szokásos módon 

kell közzétenni. 

 

 

Felelős:  Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő:  2014. december 31. 
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7. napirendi pont: Költségvetési keretszámok meghatározása. Rendeletalkotás a 2015. 

évi étkezési térítési díjak megállapításáról. 

Előadó: polgármester 

 

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően készült el ez a táblázat, melyet a képviselő-

testületi tagok is megkaptak már előzetesen és majd a jegyzőkönyv mellékletét is képezni. 

Mindegyik pontban külön kell dönteni, külön kell szavazni. Javasolja, hogy pontonként 

haladjunk, és pontonként szavazzon is a testület.   

 

1. Pont: Bérfejlesztés:  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

140/2014.(XII.17.) határozata 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a közalkalmazotti bérek 

tekintetében a kormánydöntés szerinti emelt bérrel tervezünk; a 

köztisztviselői illetményalap tekintetében nincs emelkedés; a 

minimálbér esetében munkacsoportonként az elfogadott 

bérszintet tervezzük; a költségvetés készítésénél áttekintjük a 

teljes dolgozói állomány besorolását, az esetleges módosításokat 

(soros előrelépés, stb.) elvégezzük. Személyenként vizsgáljuk a 

jubileumi jutalom jogosultságot. Bértömeg változás csak 

létszámváltozás miatt fordulhat elő.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete fentiek 

figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

              Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2014. február 27. 

 

 

2. Pont: Étkezési hozzájárulás, caffeteria: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
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141/2014.(XII.17.) határozata 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy étkezési hozzájárulást, 

caffetéria juttatást biztosít az óvodai konyhai dolgozók részére 

(az óvodai dolgozók társulási költségvetésben tervezett 

juttatásával azonos mértékben); a hivatali dolgozók caffetéria 

juttatása továbbra is 200.000,- Ft / fő / év bruttó összegben 

maximálva.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete fentiek 

figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

              Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2014. február 27. 

 

 

3. Pont: Dologi kiadások:  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

142/2014.(XII.17.) határozata 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a dologi kiadások a 

tapasztalati számok alapján kerüljenek meghatározásra, 

figyelembe véve az inflációs hatást, különös tekintettel a felvállalt 

feladatokat, egyben a takarékos működésre való törekvést.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete fentiek 

figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

              Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2014. február 27. 

 

 

3. Pont: Támogatások:  

- orvosi körzetek támogatása: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  
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143/2014.(XII.17.) határozata 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy az orvosi körzetek 

támogatására a költségvetésben keretösszeget határoz meg a 

megelőző szűrővizsgálatok fedezetére, továbbá a bérleti díjak 

összegét a rezsiköltségekhez igazítja (azaz a költségvetés 

összeállításánál olyan mértékű bérleti díj megállapítására tesz 

javaslatot, amely a rezsiköltségeket fedezi).  

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete fentiek 

figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

              Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2014. február 27. 

 

 

- oktatás-nevelés támogatása: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

144/2014.(XII.17.) határozata 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy az oktatás-nevelés 

támogatása az iskolánál azonos módon történjen, mint az előző 

évi működési modell esetében. Az óvoda esetében 

önkormányzatunk az óvodaépület üzemeltetője és a konyha 

működtetője. Ennek költségei (személyi juttatások, járulékok, 

energiák, nyersanyagnorma, egyéb dologi kiadások) itt jelennek 

meg, külön szakfeladaton. Beruházások, fejlesztések eseti 

önkormányzati döntés alapján, együttműködve a fenntartó 

üzemeltető kistérséggel illetve a KLIK-el. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete fentiek 

figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

              Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2014. február 27. 

 

 

-szociális- és jóléti juttatások: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

145/2014.(XII.17.) határozata 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy új rendeletet alkot, a 

várható jogszabályi változások figyelembe vételével. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete a 

várható jogszabályváltozások figyelembe vételével kerüljön 

megalkotásra. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

              Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2014. február 27. 

 

 

- egyházak támogatása:  

 

Javasolná már előre: mind a két temetőnél igen nagy gondot jelent a koszorú, virágok 

elszállítása. Frey Szabolccsal egyeztetve – mivel ő a katolikus egyháznál a világi elnök – arra 

a döntésre jutottunk, hogy jó lenne venni 2 db 1,5 m3-es konténert, melynek a bruttó költsége 

kb. 60 000 Ft lenne. Amennyiben ezt mind a két egyház elfogadná, és majd ha a támogatások 

kerülnek elfogadásra, akkor nem pénzbeli támogatásban, hanem ilyenfajta támogatásban kéne 

gondolkodni. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

146/2014.(XII.17.) határozata 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és úgy 

határozott, hogy az egyházak (evangélikus egyház, katolikus egyház, 

református egyház) támogatására vonatkozóan a költségvetés összeállításáig 

egyeztet az egyházakkal, azzal, hogy a konkrét döntést pedig – az SzMSz 

szerint – az ügyrendi bizottságnál hagyja. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete fentiek 

figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

              Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2014. február 27. 

 

 

- civil szervezetek támogatása: 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

147/2014.(XII.17.) határozata 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és úgy 

határozott, hogy a civil szervezetek (nyugdíjas klub, mozgássérült klub, 

polgárőrség, horgász egyesület, sport egyesület, tánccsoport egyesület, 

énekkar egyesület, zenekar egyesület) támogatására a költségvetés 

összeállításakor keretösszeget határoz meg, egyezően a megelőző gyakorlattal. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete fentiek 

figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

              Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2014. február 27. 

 

 

- Teremhasználat a szervezetek számára:   

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Törvényesen termet bérbe adni nem lehet, meg kell majd határoznunk egy minimális összeget 

ezen díjnak pl. rezsidíj formájában. Azonban, hogy szervezeteinknek ez költséget ne 

keletkeztessen, úgy oldjuk meg, hogy a befizetett összeget valamilyen módon – 

mindenképpen - visszajuttatjuk a szervezeteknek a befizetést követően.  

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

A szervezetekből a szülői munkaközösség kimaradt, ők évente egyszer használják a termet, a 

Erzsébet-Katalin bálkor. Bevételüket iskolásaink diákjainkra fordítják. Nem lehetne-e bevenni 

őket is a szervezetek közé? 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Egyetért vele, s megkérdezi, hogy van-e valakinek ellenvetése ezzel kapcsolatban? 

 

Pusztavám Község Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 
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Képviselő-testületének  

148/2014.(XII.17.) határozata 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és úgy 

határozott, hogy a szülői munkaközösséget is nevesíti a civil szervezetek 

között. Az alábbi szervezetek részére (elszámolásában) ingyenes 

teremhasználatot biztosít. Ez vonatkozik minden önkormányzati tulajdonú 

intézményre (időpont egyeztetési kötelezettséggel). Az (elszámolásában) 

ingyenes használatra jogosult szervezetek:  

- egyházak 

- karitász csoport 

- hagyományőrző egyesületek 

- sport egyesület 

- nyugdíjas klub 

- mozgássérült klub 

- kis zenekar 

- polgárőrség 

- horgász egyesület 

- intézmények egymás között 

- szülői munkaközösség. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete fentiek 

figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

              Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2014. február 27. 

 

 

 

- Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása:  

 

Pusztavám Község Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

149/2014.(XII.17.) határozata 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és úgy 

határozott, hogy a német nemzetiségi önkormányzat részére a költségvetés 

összeállításakor keretösszeget határoz meg.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete fentiek 

figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 
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              Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2014. február 27. 

 

 

- falutévé támogatása:  

 

Pusztavám Község Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

150/2014.(XII.17.) határozata 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a helyi televíziót 

üzemeltető gazdasági társaság éves szolgáltatási díja 

tekintetében egyeztetést kezdeményez. Felhatalmazza a 

polgármestert a díjak, költségek egyeztetésére, racionalizálására 

irányuló tárgyalások lefolytatására.    

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete fentiek 

figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

              Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2014. február 27. 

 

 

- táborok támogatása:  

 

Pusztavám Község Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

151/2014.(XII.17.) határozata 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a nyári napközis tábor 

támogatására a költségvetés összeállításakor keretösszeg 

kerüljön meghatározásra.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete fentiek 

figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 
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              Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2014. február 27. 

 

 

- Fizikoterápiai szolgáltatás:  

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Javasolná a megszűntetését ennek a szolgáltatásnak anyagi helyzetünk miatt. Megkérdezi a 

testület tagjait, hogy van-e valakinek észrevétele. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Tényleg nem túl népszerű, valahogy el kéne kerülni ennek a megszűntetését, de általában ezen 

szolgáltatást idősebb lakosaink veszik igénybe, akik viszonylag nehézkesen tudnak eljutni 

Mórra egy kezelésre. A betegcsere gyakorlatilag folyamatos. Nincsen-e rá valamilyen más 

megoldás, pályázat vagy bármilyen dolog, amivel megoldást találunk rá, akkor térjünk rá 

vissza. Talán nem kéne javasolni most még a megszűntetését. Próbáljunk megoldást találni.   

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Tehát képviselő úr javaslata szerint a költségvetés készítésekor vizsgáljuk meg, hogy milyen 

más lehetőségünk, módunk lenne a működtetésre. A pályázati lehetőség sajnos nem rajtunk 

múlik, amennyiben lehetőség lesz rá, úgy természetesen mindent megteszünk. Jelenleg 

mindenképpen felhatalmazást szeretne kérni, hogy a szolgáltatást végző hölggyel felvegye a 

kapcsolatot és tárgyaljanak a továbbiakról. 

 

A támogatások pontjain ezennel végig mentünk. Kéri, hogy amennyiben valakinek még 

valakinek hozzászólása ehhez a ponthoz, azt tegye meg.  

 

 

Emmerling Józsefné képviselő: 

 

Elég sok idős emberrel találkozik, és sok idősebbnek az a tapasztalata, hogy inkább bemegy 

Mórra, mivel sokszor elmarad a rendelés. Az elbeszélések alapján nem volt túl népszerű 

szolgáltatás.  

 

 

Pintér István képviselő: 

 

Jó lenne látni a költségvetés keretszámait először, amiből láthatjuk, ha hiány mutatkozik-e. 

Amennyiben igen, akkor hozzá kell nyúlni az ilyen tételekhez. 

 

 

Törő Gábor Országgyűlési Képviselő: 

 

Ha csökken a helyi iparűzési adó, akkor a központi finanszírozás nőni fog valamelyest, nem 

olyan veszélyes a feladat, megoldható.  
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Zombó Norbert képviselő: 

 

Lát-e valamilyen esélyt arra, hogy Mór város megossza felénk a helyi iparűzési adóját? Mór 

adójának egy kis része lenne véleménye szerint, nekünk pedig nagyon jól jönne. 

 

 

Törő Gábor Országgyűlési Képviselő: 

 

Nem csak egy kis része Mór adójának, hanem számukra is egy igen jelentős összeget 

képvisel. Úgy, mint helyi iparűzési adó megosztást Pusztavám felé Mór nem tudja adni, mivel 

területileg nem tartozik Pusztavámi területre. Maximum egy megállapodással lenne ez 

lehetséges, amennyiben a móri testület ehhez hozzájárul.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Bízik benne, hogy a két képviselő testület ezekben a dolgokban is meg tud egyezni.  

 

 

4. pont elfogadása:  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

152/2014.(XII.17.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az előző határozatok 

szerinti módosításokkal az előterjesztés 4. pontját elfogadja. 

Felhatalmazza a polgármester urat, hogy a fizikoterápiai 

szolgálat megszüntetésével kapcsolatosan kezdje meg a 

szolgáltatóval a tárgyalásokat.   

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete fentiek 

figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

              Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2014. február 27. 

 

 

5.Pont: közmű hozzájárulások: 

 

5.1.Gázközmű 
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Pusztavám Község Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

153/2014.(XII.17.) határozata 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és úgy 

határozott, hogy a gázközmű hozzájárulás mértéke tekintetében a 200.000,- 

Ft/csatlakozás fenntartását javasolja. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete fentiek 

figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

              Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2014. február 27. 

 

 

5.2.Szennyvíz közmű:  

 

Pusztavám Község Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

154/2014.(XII.17.) határozata 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és úgy 

határozott, hogy a szennyvíz közmű hozzájárulás tekintetében megállapítási 

jogköre a Víziközmű Társulásnak van (lakossági hozzájárulás mértéke: 

120.000,- Ft, közületi hozzájárulás mértéke: 200.000,- Ft) 

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete fentiek 

figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

              Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2014. február 27. 

 

 

6. Pont: értékesítési díjak:  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

155/2014.(XII.17.) határozata 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és úgy 

határozott, hogy ingatlan (föld, lakó, egyéb) értékesítésre a költségvetés 

benyújtásával egy időben tesz javaslatot, és a képviselő testület jelöli ki az 

értékesítésre szánt vagyonelemeket. Az értékesítési ár, az érvényben lévő 

vagyonrendelet szerint, értékbecslést követően kerül meghatározásra, és az 

értékesítés feltételei meghirdetésre.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete fentiek 

figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

              Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2014. február 27. 

 

 

7. Pont: Bérleti díjak: 

 

- Lakásbérletek:  

 

Pusztavám Község Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

15/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati lakások 2015. évi bérleti díjáról 

 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

 

Pintér István képviselő: 

 

Véleménye szerint nagyon sok a bérleti díj. Ha egy ha földről beszélünk, akkor 100 000 Ft/hó.  

 

 

Grósz András képviselő: 

 

Inkább aranykorona értékre kéne meghatározni szerinte a földingatlan bérleti díját. 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  
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Javasolja, hogy a földingatlan bérleti díjáról való döntést most halasszák el. 

 

Zombó Norbert képviselő:  

 

Nem lenne-e célszerű itt ebben a pontban tárgyalni, hogy a művelődési ház eszközeinek 

bérleti díját határozzuk meg a költségvetéskor.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Erre a végén szeretne visszatérni. 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A piac egy új terület, javasolna egy piaci napot pl. hétfő, amennyiben lesz piaci rendeletünk, 

úgy kérné, hogy majd ezt is szabályozzuk ebben a szabályzatunkban. Javasolja, hogy a helyi 

őstermelők, saját maga által előállított áruk esetén: 500 Ft/alkalom/12 m
2
 fizessenek, minden 

más esetben: 1 500 Ft/alkalom/12 m
2
 legyen a díja. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

156/2014.(XII.17.) határozata 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és úgy 

határozott, hogy a 2015. évre érvényes bérleti díjakat (az önkormányzati 

lakások 2015. évre érvényes bérleti díján kívül) az alábbiak szerint állapítja 

meg, bázisadatként megjelölve a 2014. év adatait: 

 

Garázsok bére 2014. (Ft / nm / hó) 2015. (Ft / nm / hó) 

 910,- 1 000,- 

 

 

Sörbútor garnitúra bérleti 

díja 

2014. (Ft/garnitúra/alkalom) 2015. (Ft/garnitúra/alkalom) 

- helyi lakos részére 1 800,- 2 000,- 

- saját dolgozó részére 900,- 1 000,- 

- fenti kategóriákon kívül 2 950,- 3 500,- 

 

Traktor használat díja 2014. (Ft/óra) 2015. (Ft/óra) 

- saját dolgozó részére 2 500,- 2 500,- 

- fenti kategóriákon kívül 5 000,- 5 000,- 

 

Tornatermek használata: tagintézmény-vezetői hatáskörben. 

 

Művelődési Ház bérleti díja 2014. (Ft/alkalom) 2015. (Ft/alkalom) 
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- nagyterem-alkalmi árus 25 000,- 30 000,- 

- emeleti terem 9 000,- 10 000,- 

- konyha 9 000,- 10 000,- 

Saját dolgozóknak 50 % kedvezmény az emeleti terem és a konyha árából.  

 

Művelődési Ház bérleti díja 2014. (Ft/alkalom) 2015. (Ft/alkalom) 

- nagyterem - külsős 

rendezvényre 

45 000,- 50 000,- 

(Amennyiben konyha használattal jár, fel kell számolni a konyha díjat is.) 

 

Művelődési Ház bérleti díja 2014. (Ft/alkalom) 2014. (Ft/alkalom) 

- esküvő – saját dolgozó 50 000,- 50 000,- 

- esküvő – helyi lakos 75 000,- 75 000,- 

- esküvő – fenti kategóriákon 

kívül 

100 000,-  100 000,- 

 

Saját dolgozó a fenti díjtételek esetén: az önkormányzatnál, valamennyi intézménynél 

(működtetési formától függetlenül) dolgozók, a saját nyugdíjasok, a képviselő-testületek, 

valamint a bizottságok tagjai. 

 

Presszó bérleti díja 2014. (Ft/hó) 2015. (Ft/hó) 

 75 000,- 80 000,- 

 

Egyéb közüzemi költségek megoszlása a szerződésnek megfelelően, változatlan formában. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete fentiek figyelembevételével 

kerüljön megalkotásra. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

              Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2014. február 27. 

 

 

8. Pont: Lakossági támogatások 

 

Pusztavám Község Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

157/2014.(XII.17.) határozata 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és úgy 

határozott, hogy lakossági támogatásokat a tavalyi évhez képest változatlan 

formában biztosítja, részletes bemutatásuk az átadott pénzeszközök között – 

a keretösszegekről a költségvetés elfogadásakor dönt.  
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Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete fentiek 

figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

              Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2014. február 27. 

 

9. Pont: Fejlesztések: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

158/2014.(XII.17.) határozata 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és úgy 

határozott, hogy a fejlesztések a költségvetés készítés utolsó fázisaként, külön 

költségvetési táblán kerülnek meghatározásra.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete fentiek 

figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

              Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2014. február 27. 

 

 

Étkezési díjak: 

 

Lisztamyer János polgármester: 

 

A jelenleg még érvényben lévő rendeletnél az 1. § (1) bekezdésétől a (4) bekezdéséig nem 

javasolna változásokat. Ez az óvodás és iskolás gyermekek étkezési térítési díjait jelenti. 

Változást javasolna az (5), (6), (7) bekezdéseknél. Az (5) bekezdés tartalmazza az 

alkalmazottak tekintetében fizetendő térítési díjat, amit javasol emelni 910 Ft/fő/napra napi 

háromszori étkezés esetén – ezidáig 870 Ft volt, napi egyszeri (ebéd) esetén pedig 600 

Ft/fő/napot javasolna. A (6) bekezdésnél a szociális ellátottak esetén szintén 600 Ft/fő/napra 

tenne javaslatot, ezidáig 570 Ft volt ez az összeg. Mint látni, minimális emelések szerepelnek 

az előterjesztésben, de szükségünk van erre. A (7) bekezdésnél a vendégétkeztetés esetén van 

változás: a jelenlegi 640 Ft helyett 700 Ft/fő/napot javasolna elfogadni. 

 

 

Frey Szabolcs képviselő: 

 

Évről-évre visszatérő probléma, hogy nem feltétlenül van arányban az óvoda által biztosított 

ételeknek a mennyisége és a felhasznált alapanyag azzal az összeggel, amit akár egy óvodás, 

akár egy iskolás kifizet érte. Indítványozza, hogy vizsgálja felül a testület, hogy milyen és 
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mennyi alapanyag-mennyiséggel, milyen ételeket állítanak elő. Egyes esetekben indokolt-e 

esetleg félkész vagy már szinte teljesen előkészített alapanyagból megoldani az étkeztetést, 

vagy pedig olyan alapanyagból történjen az étel előállítása, amiből az ottani dolgozók a 

munkaidejükben egy kis plusz munkával tudnának előállítani.   

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A vizsgálatnak két részre kell tagolódnia. Az egyik esetben vizsgálni kéne a kiadott és 

előállított étel mennyiségét, másrészről pedig, hogy friss zöldségekből, friss húsokból vagy 

pedig fagyaszott termékekből állítják-e elő az ételt. Erre 2015. januárjában kéne visszatérni. 

Szeretné kérni a képviselő testület segítségét ebben az ügyben. 

 

 

Frey Szabolcs képviselő: 

 

Nem lehetne elnapolni a kérdést? 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Nem napolható ez el, erről most muszáj dönteni. Mivel már Stettner Attila képviselő társunk 

is foglalkozott ezzel a dologgal, így azt javasolja, hogy januárban legyen egy vizsgálat, majd a 

februári ülés egyik napirendi pontján tárgyaljunk újra róla, amint már a vizsgálati eredmények 

is ismertek. 

 

 

Frey Szabolcs képviselő: 

 

Rendben van, elfogadhatónak tartja.  

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

A javaslat szerint nagyjában havi szinten ez 600 Ft-os áremelést jelenete pl. a vendégétkezők 

esetében. Úgy gondolja, hogy ez ténylegesen nem egy olyan nagy emelés, amely miatt akár az 

adagok nagyon visszaesnének. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

16/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete 

a 2015. évi étkezési térítési díjak megállapításáról 

 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Az óvodai konyhával kapcsolatban kiegészítené, hogy 2015. január 1-től az alapanyag 

normatívák megváltoznak, így még inkább indokolt és szükséges a Frey Szabolcs képviselő úr 

által felvetett vizsgálat/felülvizsgálat elvégzése.  

 

 

8. napirendi pont: A Képviselő-testület 2015. első félévi munkatervének meghatározása 

Előadó: polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

A mai nap kézhez kapta mindenki az írásos előterjesztést. Nem kívánja felolvasni ezt az egy 

munkaanyagot, kéri, hogy amennyiben valakinek van valamilyen kiegészíteni valója, úgy 

tegye meg. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

159/2014.(XII.17.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Képviselő-testület 2015. 

évi első félévi munkatervét elfogadja, az előterjesztéssel 

megegyezően.  

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

Határidő: Folyamatos 

 

 

 

9. napirendi pont: Tájékoztató a gyepmesteri tevékenység ellátásáról 

Előadó: polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Ezen tevékenységet a móri kistérségi társulattal közösen látjuk el, a szerződés lejár. A 

kistérségi társulás tanácsa ezt a szerződést már megtárgyalta. A szerződés csak akkor lesz 

hatályos, ha minden érintett településnek az önkormányzat képviselő-testülete erről döntést 

hoz. Érdemi változás nincsen benne. Van egy fix díj, amit minden hónapban kifizetünk. 

Abban az esetben, ha nem kérünk gyepmesteri szolgáltatást, akkor is ki fog jönni a 

gyepmester egy hónapban egyszer. Ha nekünk ezen felül kell kihívni a gyepmestert, úgy 

annak és az ezekhez kapcsolódó díjakat is tartalmazza a szerződés.  
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Zombó Norbert képviselő: 

 

Javasolná, hogy létre kéne hozni egy „állatmegőrzőt”, ahova ha érkezik bejelentés kóbor 

állatról és míg a gyepmester intézkedik, addig az adott kutyát el lehetne különíteni. Megoldás 

lehetne talán az is, ha szerződést kötnénk egy állatorvossal, aki adott esetben a chip-pet 

leolvasná, akkor sok esetben a kutya gazdája azonnal értesíthető lenne. Így lehet, hogy a 

gyepmesteri szolgáltatást igénybe sem kellene pluszba venni, így nem jelentene plusz 

költséget.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Ez rendben van, de ki lenne az, aki a kutyát megfogja? Ez azért felelősség is. Azonban ez is 

egy javaslat, végig kell gondolni. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Megkéri a testület tagjait, hogy mondják el véleményeiket. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

160/2014.(XII.17.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a gyepmesteri 

tevékenység ellátásáról szóló szerződést jóváhagyja. 

Felhatalmazza Lisztmayer János polgármester urat a 

szerződés aláírására.  

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Folyamatos 

 

 

 

11. napirendi pont: Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség Akciócsoportban való 

részvétel 

Előadó: polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Tájékoztatás képpen elmondja, hogy még ebben az évben született egy olyan döntés, hogy az 

Ezerjó Egyesületben folytatjuk tevékenységünket. Eközben született egy-két levelezés, 

melynek az lett a végeredménye, hogy változatlanul ez a 38 település, akik benne volt a 

Leader csoportban az benne maradhat, így nem kell nekünk önálló csoportként 
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tevékenykednünk. Így másfajta döntés kell a képviselő testületnek. A döntés lényege az, hogy 

változatlanul a Leader csoporton belül fogjuk végezni a vidékfejlesztési tevékenységünket, és 

az Ezerjó Egyesület pedig civil szervezetként fog tovább működni 2014 és 2020 között. Az 

anyagok között van egy határozati javaslat.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

161/2014.(XII.17.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

kijelenti, hogy részt kíván venni a Vértes-Gerecse 

Vidékfejlesztési Közösség Akciócsoport 2014-2020. 

közötti programozási időszakra vonatkozó 

vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési 

Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS 

tervezési területének előzetes elismerésében. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

 

 

12. napirendi pont: Fejérvíz Zrt.  

Előadó: polgármester 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A Fejérvíz Zrt-nek közgyűlése lesz a jövő héten. Elvileg van lehetőség arra, hogy delegáljunk 

embert az igazgatóságba valamint a Felügyelő Bizottságba. Az elmúlt évek gyakorlata az volt, 

hogy Mór és Sárbogárd városok adnak 1-1 embert a Felügyelő Bizottságba illetve az 

igazgatóságba. A mi tulajdonunk, részvényünk 2%-ot ért, így nem feltétlenül van szükségünk 

arra, hogy külön tagot delegáljunk. Döntést azonban hozni kell arról, hogy ki az, aki 

Pusztavám községet képviselni fogja a közgyűlésen. Önkéntes jelentkezés alapján szeretne 

felkérni egy képviselő urat, amennyiben ez lehetséges. Megkérdezi, hogy ki az aki elvállalná 

ezt a képviselőséget a Fejérvíz Zrt. közgyűlésén? Aki e tevékenységet elvállalja, annak egy 

meghatalmazást kell adni. Éves szinten 3-4 alkalmat jelent ez, mikor a közgyűlésen részt kell 

venni. 

Várja a javaslatokat. 

 

Mivel javaslat nincsen, ő Grósz András képviselőt javasolná.  

 

Az első közgyűlés december 22-én hétfőn van, délelőtt 10.00 órakor Székesfehérváron. 

 

 

Grósz András képviselő: 
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Elvállalja a közgyűlési küldöttséget. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

162/2014.(XII.17.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Grósz András 

képviselő urat delegálja az önkormányzat 

képviselőjeként a Fejérvíz Zrt. közgyűléseire.  

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

       Grósz András képviselő  

               Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

 

 

 

13. napirendi pont: Viziközmű-Társulat megszűntetése 

Előadó: polgármester 

 

Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy nem kell döntést hozni. Az anyagot e-mail-en mindenki 

megkapta. Arról van szó, hogy a képviselő-testület 800 000 Ft támogatási pénzt, hogy a 

Viziközmű-Társulat meg tudjon szűnni. Ebben egy kisebb haladékot kérnénk. Így várhatóan 

2015. első negyedévében fogjuk kifizetni ezt a pénzt és nem 2014. év végéig, ahogy kellene. 

Amennyiben ezt a pénzt át tudjuk utalni, akkor a Víziközmű-Társulat felszámolása be fog 

fejeződni. Ez egyeztetve van mindenkivel, ez egy tájékoztató jellegű dolog. 

 

 

14. napirendi pont: Házasságkötések munkaidőn kívül és külső helyszínen - rendelet 

Előadó: polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Változás lenne a tavalyihoz képeset, hogy a hivatali helyiségen túli házasságkötés esetén 

30 000 Ft + áfa egyszeri díjat javasol bevezetni. Ez az összeg eddig 20 000 Ft volt. A (2) 

pontban szintén a munkaidőn túli házasságkötés ellentételezésére többletszolgáltatás fejében 

15 000 Ft + áfa egyszeri díjat javasol bevezetni. Az előző összeg 5 000 Ft + áfa volt. Itt egy 

elég komoly emelés volt. A legvégén pedig az anyakönyvvezető juttatásáról kíván javaslatot 

tenni, mégpedig bruttó 15 000 Ft-ra javasolja megemelni az eddigi 10 000 Ft-ról.  

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Máshol mennyi ez az összeg? 
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Lisztmayer János polgármester:  

 

A helyi adottságokhoz képest számoltuk ki ezen összegeket, máshol nem lett körbekérdezve. 

Ez 3-4 éve került bevezetésre, azóta emelés nem volt, hozzá nem lett nyúlva ezekhez a 

számokhoz.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2014.(XII. 18.) önkormányzati rendelete  

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő  

házasságkötés engedélyezésének szabályairól, díjairól szóló 

9/2012.(VI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

15. napirendi pont: Egyebek 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozóan törvényi kötelezettségünk, 

hogy rendeletünk értelmében a szolgáltatóval szerződést kössünk.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

163/2014.(XII.17.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a döntést a 

soron következő testületi ülésre halasztja. 

Felhatalmazza a polgármester urat és a jegyzőt a 

szerződés előkészítésére.  

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

       Dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Folyamatos 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Erre a feladatra is szükségeltetik az önkormányzatnak szerződést kötnie, amellyel jelen 

pillanatban még nem rendelkezünk. Ezt az oktatáson együtt hallottuk. 
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Frey Szabolcs képviselő: 

 

Javaslattal szeretne élni, a község zöldfelületeivel kapcsolatban. Konkrétan a Pusztavám 

községen átmenő útnak a két oldaláról szeretne beszélni: a Kossuth illetve az Ifjúság utca 

valamint a faluközponttal kapcsolatban. Felül kellene vizsgálni, hogy mely területek esetében 

kötelezhető a lakosság a fűnyírásra, illetve mely területek esetében nem, mert ott esetleg az 

önkormányzatnak kellene jobban odafigyelni. Sajnos van több olyan eset az Ifjúság utcában 

is, és a faluközpontban is pl. a volt órás boltnál egész nyáron méteres gazban volt. Régen a 

szokás alapján ezeket a területeket nyírták, valamilyen szinten művelték is. Viszont úgy 

gondolja, hogy az Ifjúság utcában lakók az út túloldalának a kaszálására nem feltétlenül 

biztos, hogy kötelezhetőek. Utána kéne nézni, hogy az önkormányzatnak lehet, hogy itt kicsit 

nagyobb szerepet kéne, hogy vállaljon. Amennyiben pedig kötelezhető, akkor felszólításokkal 

ezeket a dolgokat rendbe kéne tenni, mert a falu megítélése szempontjából – főleg az átmenő 

forgalmat, ha nézzük – nagyon rossz képet vetít, hogy ilyen elhanyagolt területek vannak 

hosszú időn keresztül.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Teljesen jogosnak tartja a felvetést, ebben az ügyben valóban lépni kell.  

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Két dolgot szeretne tolmácsolni: Több állampolgár kereste meg „kuka ügyben”. 

Tulajdonképpen most ismét volt egy váltásunk. A lakosságnak kéne egy ismételt tájékoztatást 

adni, olyan dolgokkal kapcsolatban, hogy más hulladékszállítási díjat fizetnek, mint előzőleg. 

Ezen kívül megkaptuk a tájékoztatást a hulladékszállító cégtől, melyben az szerepel, hogy 

kihelyezhető a hulladék emblémával ellátott zsákokban a hulladékgyűjtő edényzet mellé, 

mely Móron beszerezhető. Úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak kéne tartani itt a 

hivatalban is emblémás kukagyűjtő zsákot, amit a lakosok helyben megvásárolhatnak. 

 

Lakossági bejelentés alapján jutott a tudomására, hogy van egy budapesti alapítvány, amely a 

cégeknek, gazdasági társaságoknak a társasági adóját gyűjti össze és futball – ovifoci néven, 

futball pályázatoknak nyújt támogatást. Erre önkormányzatok is pályázhatnak, magára a 

megvalósításra is helyszínt adhatnak. Van egy olyan opció, hogy amennyiben 6 MFt-ot elér az 

adott területről érkező TAO befizetés, akkor a pályázat 100%-ban támogatott. Tehát nem 

pályázat során fog eldőlni, hanem akkor már biztos. Tulajdonképpen címkézett pénzként 

érkezik az alapítványhoz az összeg. Az alapítvány pedig az önkormányzat területére vagy az 

óvoda területére fogja fordítani. Javasolná, ennek a témának a körüljárását. Esetleg az 

önkormányzat álljon a mögé is, hogy a Pusztavámi Torna Clubnak jelentős bevétele 

származhatna az ilyen társasági adó befizetésből, mely többletbefizetéseket nem eredményez 

a vállalkozásoknál. Egyszerűen nem az adóhatóság felé kell fizetni az összeget, hanem 

megfelelő igazolások, szerződések beszerzése után a Torna Club számlájára folyósítható az 

összeg.  

 

Lisztmayer János polgármester:  
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Az első esetben jó volna egy konkrét esetről, ha tudnánk, akkor tudunk lépni. Zsákot 

biztosítani mindenképpen tudunk.  

A harmadik esetben pedig beszélni kéne róla, mivel bővebb tájékoztatás kéne, hogy tisztán 

lássunk, hogy hogyan tudna működni ez a dolog. 

 

 

Emmerling Józsefné képviselő: 

 

Szeretné a képviselő testületet tájékoztatni, hogy befejeződött a karácsonyi élelmiszer gyűjtési 

akció. Örömmel értesíti a lakosságot, hogy 41 családhoz sikerült eljuttatni a csomagot. 

Köszöni a polgármesteri hivatal dolgozóinak és a polgárőrségnek a segítségét, hogy a 

csomagolásban és a kiszállításban részt vettek, ezúton mindenkinek Boldog Karácsonyt és 

Boldog Új Évet kíván. 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Valóban egy sikeres akció volt, és a jövőben is folytatni fogjuk terveink szerint. 

 

Az integrált területfejlesztési programról – ami anyagot beadtunk – kaptunk visszajelzést. 

Szeretné, ha a jövő évben egy-két pontosítást be tudnánk tenni a rendszerbe. Még egyszer át 

kéne beszélni az egészet: 294 MFt-ra adtuk be az igényünket, amelyben egy-két kérdésben 

pontosítani kéne.  

 

Mivel más hozzászólás nincsen, így végezetül ismerteti, hogy kik kötöttek házasságot a 2014. 

évben Pusztavámon.  

Ismerteti továbbá a 2014. évben született gyermekeket, végezetül ismerteti 2014. év 

halálozási adatait is. 

 

Közmeghallgatás 

 

A meghirdetett közmeghallgatásra a testületi ülés tartama alatt a lakosság részéről senki nem 

jelent meg. A közmeghallgatáson a képviselő-testület részéről 7 fő volt jelen, a testület 

határozatképes volt.  

 

Megköszöni a képviselő-testületnek az ez évi munkáját, továbbá Pusztavám Község lakóinak 

áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet.  

 

Több tárgy nem lévén Lisztmayer János polgármester megköszönte a munkát, és a képviselő-

testület ülését bezárta. 

 

Kmft. 

 

 

  

Lisztmayer János 

polgármester 

Dr. Légrádi Gábor  

jegyző 

Pintér István  

jegyzőkönyv hitelesítő 

 


