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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
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megtartott nyilvános üléséről 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-i nyilvános ülésén 

alkotott rendeletei: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete 

a helyi szociális ellátásokról 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete 

a közterületek használatáról szóló 18/2003.(VIII. 21.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-i nyilvános ülésen 

hozott határozatai (teljes határozat a jegyzőkönyvben): 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

20/2015 (II.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

2015. február 25-i képviselő-testületi ülés 

napirendjét elfogadja 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

21/2015 (II.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Grósz András képviselőt választja meg. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

22/2015 (II.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 8.§ (9) 

bekezdésébe „A rendkívüli élethelyzetet alátámasztó 

dokumentumok:” mondata helyébe „A rendkívüli 

élethelyzetet alátámasztó dokumentumok, a 

rendkívüli élethelyzet igazolásán túl, különösen:” 

mondat kerüljön be.  

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

23/2015 (II.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a rendkívüli 

települési támogatásra és a köztemetésre vonatkozó 

hatáskörét átruházza a polgármesterre. 
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

24/2015 (II.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy minden hónap 

harmadik szombatján őstermelői piacot tartunk. 

 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

25/2015 (II.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a rendes piaci 

napok hétfő, kedd, szerda és péntek lesznek, amely 

piaci napokon 8.00 – 16.00 óra között van lehetőség az 

értékesítésre, 1 500 Ft/alkalom/m
2
 megfizetése mellett. 

Az őstermelői piac hetente csütörtökön lesz, amely 

napon 8.00 – 16.00 óra között van lehetőség az 

árusításra, valamint minden hónap harmadik 

szombatján szintén őstermelői piacnap lesz, amely 

napon 8.00 – 12.00 óra között van lehetőség az 

értékesítésre. Az őstermelők az elárusító helyet 

ingyenesen vehetik igénybe. 

 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

26/2015 (II.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Móri Radnóti 

Miklós Általános Iskola Pusztavámi Tagiskoláját 

jelöli meg Pusztavám község általános iskolai 

körzetének. 
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

27/2015 (II.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy amennyiben a 

bérbe adandó ingatlan rendelkezik aranykorona 

értékkel – jellemzően külterületi ingatlanok, úgy a 

bérleti díj 1 350 Ft/AK értékben kerüljön 

meghatározásra. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

28/2015 (II.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a belterületi 

ingatlanok bérleti díja 5 Ft/m
2
 értékben kerüljön 

meghatározásra. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

29/2015 (II.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a következő a 

következő testületi ülésig új esküvői díjak kerüljenek 

felülvizsgálatra, valamint ehhez kapcsolódóan a 

Művelődési Ház bérleti díjai is kerüljenek 

felülvizsgálatra. 
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én 

megtartott nyilvános üléséről. 

 

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

64-66. 

 

Jelen vannak: 

 

        Emmerling Józsefné képviselő 

Frey Szabolcs  képviselő 

Grósz András   képviselő 

Pintér István  alpolgármester 

Stettner Attila  alpolgármester 

Zombó Norbert képviselő 

 

Megjelent meghívott: 

 

            Dr. Légrádi Gábor jegyző 

 

Stettner Attila alpolgármester köszönti a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelent 

képviselőket, meghívottakat. Betegség miatti távolmaradását jelentette be Lisztmayer János 

polgármester, késését jelentette be Zombó Norbert képviselő.  

 

Stettner Attila alpolgármester ismerteti a napirendi pontokat, melyeket a képviselő-testület 

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

20/2015 (II.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2015. február 

25-i képviselő-testületi ülés napirendjét elfogadja. 

 

Felelős:  Stettner Attila alpolgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Napirendi pont: Beszámoló a képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségéről 

Előadó: Frey Szabolcs az Ügyrendi Bizottság elnöke 

Előzetesen tárgyalja az Ügyrendi Bizottság 

 

2. napirendi pont: Új szociális rendelet megalkotása, rendkívüli települési támogatás 

bevezetése 

Előadó: jegyző 

 

3. napirendi pont: Piac használat szabályozása 

Előadó: jegyző 
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4. napirendi pont: Közterületek használatáról szóló rendelet módosítása 

Előadó: jegyző 

 

5. napirendi pont: Általános Iskola – felvételi körzethatárok véleményezése 

Előadó: jegyző 

 

6. napirendi pont: egyebek 

 

 

Stettner Attila alpolgármester:  

 

Felkéri jegyzőkönyv hitelesítőnek Grósz Andrást, s kéri, hogy nyilatkozatát tegye meg, hogy 

elvállalja-e ezen tisztséget. 

 

 

Grósz András képviselő.: 

 

Elvállalja. 

 

 

Stettner Attila alpolgármester:  

 

Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy van-e más javaslatuk jegyzőkönyv hitelesítő 

személyére? 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 1 

tartózkodással a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

21/2015 (II.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Grósz András képviselőt választja meg. 

 

 

Felelős:  Stettner Attila  alpolgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Napirendi pont: Beszámoló a képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségéről 

Előadó: Frey Szabolcs az Ügyrendi Bizottság elnöke 
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Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság a mai napon ülésezett.  

Vizsgálták a 2015. január 31-ig esedékes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítését, 

mind a Pusztavám Község Önkormányzatának polgármestere, képviselő-testülete, mind a 

Német Nemzetiségi Önkormányzat, vonatkozásában. Az Ügyrendi Bizottság határozatban 

megállapította, hogy mindenki eleget tett vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a 

törvényeknek megfelelően.  

 

 

Stettner Attila alpolgármester:  

 

Megkérdezi a testület tagjait, hogy van-e valakinek valami hozzászólása. 

 

 

2. napirendi pont: Új szociális rendelet megalkotása, rendkívüli települési támogatás 

bevezetése 

Előadó: jegyző 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény változott. 

2015.03.01-től megszűnt az eddig egy éve újként szabályozott önkormányzati támogatás és 

helyébe lépett a települési támogatás, ami adható kategória, illetve emellett a kötelező 

kategória: a rendkívüli települési támogatás.  

Az előterjesztésben arra teszünk javaslatot, hogy az önkormányzat a kötelező támogatási 

formát - a rendkívüli települési támogatást vezesse be. Egyrészt mert kötelező, másrészt mivel 

nem lesz anyagi lehetőségünk egyéb települési támogatás bevezetésére. A rendkívüli 

települési támogatás főszabályként jövedelmi viszonyokat vizsgál, azonban olyan esetben is 

nyújthat segítséget, amikor a rászoruló a vagyoni viszonyai folytán nem férne bele semmilyen 

támogatási formába, hiszen rendkívüli élethelyzetet veszünk.  

A rendelettervezet 8.§ (5) – (7) bekezdésében szereplő számok csak javaslatok – minimális, 

maximális összegek. Kéri a képviselő-testületet, hogy a véleményét alakítsa ki ezzel 

kapcsolatban.  

Külön határozati javaslatot igényel, még az is, a képviselő-testület a rendkívüli települési 

támogatására és a köztemetésre vonatkozó hatáskörét ruházza át a polgármesterre. Ennek az 

oka, hogy mivel rendkívüli élethelyzetekről beszélünk, ezek valójában 1-2 napos gyors 

döntést igényelnek, így fizikailag a testületet szabályszerűen nehézkes összehívni.  

 

 

Pintér István alpolgármester:  

 

Átnézte a rendeletet, szerinte megfelelőek ezek a számok, az egész rendelettel egyetért, 

elfogadásra javasolja. Valamint javasolja a polgármesternek a hatáskör átruházását is.  

 

 

Frey Szabolcs képviselő: 

 

Elhunyt személy eltemettetésének 10 EFt. Szociális alapon értendő ez is? 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 
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Rendkívüli települési támogatás ez is, tehát szociális alapon jár. 

 

 

Emmerling Józsefné képviselő: 

 

Havi rendszerességgel adott támogatás, mit jelent ez? Van olyan a településen, aki havi 

rendszerességgel kap támogatást? 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Igen van, lakásfenntartási támogatást adunk egy főnek, de ennek a felülvizsgálata majd a mai 

zárt ülés anyaga lesz 

 

 

Frey Szabolcs képviselő:  

 

8§ (9) d) pontjában az található, hogy: „díjhátralék esetén az erről szóló igazolás”. Ezt hogy 

kell érteni? Ha valakinek valamilyen közműdíj-hátraléka van, akkor bejön és kifizetjük neki? 

Ez elég fura dolog, kérdés az, hogy valaki be akarta fizetni vagy nem akarta befizetni és azért 

keletkezett a díjhátraléka. Díjhátralék sokféle képpen értendő. Mivel ez egy alátámasztó 

dokumentum, azért ez nem teljesen mindegy. 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző:  

 

Igen ez a pont módosításra szorulhat. Azzal a módosítással elfogadható lenne, hogy a 

szövegbe úgy kerülne beillesztésre, hogy „A rendkívüli élethelyzetet alátámasztó 

dokumentumok” sor helyett „A rendkívüli élethelyzetet alátámasztó dokumentumok, a 

rendkívüli élethelyzet igazolásán túl, különösen:” kerüljön be. Így talán pontosabb lenne, így 

pontosíthatóbb lenne, hogy pl. egy díjhátraléknál: lehet, hogy díjhátralékom van, de azt akkor 

bizonyítani kell, hogy az miért és miből keletkezett.  

 

 

Frey Szabolcs képviselő: 

 

Ne azért legyen valakinek díjhátraléka, mert éppen nem volt kedve befizetni, hanem azért 

mert valójában nem tudta befizetni.  

 

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

tartózkodással a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

22/2015 (II.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 8.§ (9) 

bekezdésébe „A rendkívüli élethelyzetet alátámasztó 
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dokumentumok:” mondata helyébe „A rendkívüli 

élethelyzetet alátámasztó dokumentumok, a 

rendkívüli élethelyzet igazolásán túl, különösen:” 

mondat kerüljön be.  

 

 

Felelős:  dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Azonnal 

 

 

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

0 tartózkodással a következő rendeletet alkotta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2015 (II.26.) sz. önkormányzati rendelete 

a helyi szociális ellátásokról 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

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

tartózkodással a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

23/2015 (II.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a rendkívüli 

települési támogatásra és a köztemetésre vonatkozó 

hatáskörét átruházza a polgármesterre. 

 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

3. Napirendi pont: Piac használat szabályozása 

Előadó: jegyző 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Ez volt már téma. A piac működik. A piacnál, mint kijelölt közterület 4000 Ft/hely díjat 

szedünk a mai napig. Javasolnánk ennek az összegnek a lejjebb vitelét, talán ezzel több árust 

tudnánk idevonzani. A Művelődési Ház vezetője fogja figyelni és rendezni az árusokat. 

Javasolná őstermelők, hogy ingyen árusíthassanak. A nyitva tartás is kitolnánk 8.00 - 16.00 

óra közé. A rendes piaci napoknak javasolná hétfő – kedd – szerda – pénteket, a csütörtöki 
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nap az őstermelőké lenne. De javasolná bevezetni a környező kis településeknek azt a 

gyakorlatát, hogy havonta egyszer szombaton is tartsunk piaci napot az őstermelőknek.  

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Jó dolognak tartja, hogy a helyi őstermelőknek ingyen legyen az árusítás. Jó gondolat, az, 

hogy havonta egyszer, egy nevesített napon legyen hétvégén is őstermelői piac. Javasolná ezt 

a napot pontosítani, pl. hogy minden harmadik szombaton.  

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Az első-két ilyen alkalommal lehetne egy hírverést is csinálni akár az újságban, hogy 

mindenki értesüljön az őstermelői piac létezéséről. Talán nem is csak helyi szinten, hanem a 

környékbeli falvakban, kisvárosokba is, hátha onnan is érkeznének olyan őstermelők, akik 

portékáikat árusítani szeretnék. 

 

Időközben megérkezett Zombó Norbert képviselő. 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Javaslata szerint most jelöljük ki azt a napot, amit rendszeressé fogunk tenni. 

  

 

Emmerling Józsefné képviselő: 

 

Van-e egyáltalán érdeklődő, lesz egyáltalán majd aki jönni fog? Nem fognak félni az 

őstermelők attól, hogy esetleg hatósági ellenőrzést kapnak? 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

  

Ha az őstermelő otthon adja el az általa termelt árut, akkor ugyanazzal a kockázattal adja meg, 

mint egy piaci helyen. Meg kell próbálni, aztán majd meglátjuk. Egy biztos, hogy első pár 

alkalommal nem valószínű, hogy teltház lesz. El kell terjednie a hírének, és esetenként 

előfordulhat majd a későbbiekben, ha híre megy, hogy messzebbről is érkeznének árusok.  

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Az idegenforgalommal mindenképpen összefügg. Nagyon sok helyen, kis településeken 

országos hírű piac van. Ehhez az kell, hogy felkapják az emberek. Jó helyen vagyunk, 

megpróbálni mindenképpen érdemes. 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Legyen akkor a harmadik hétvége? 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 

tartózkodással a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

24/2015 (II.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy minden hónap 

harmadik szombatján őstermelői piacot tartunk. 

 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

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

tartózkodással a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

25/2015 (II.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a rendes piaci 

napok hétfő, kedd, szerda és péntek lesznek, amely 

piaci napokon 8.00 – 16.00 óra között van lehetőség az 

értékesítésre, 1 500 Ft/alkalom/m
2
 megfizetése mellett. 

Az őstermelői piac hetente csütörtökön lesz, amely 

napon 8.00 – 16.00 óra között van lehetőség az 

árusításra, valamint minden hónap harmadik 

szombatján szintén őstermelői piacnap lesz, amely 

napon 8.00 – 12.00 óra között van lehetőség az 

értékesítésre. Az őstermelők az elárusító helyet 

ingyenesen vehetik igénybe. 

 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

 

 

4. napirendi pont: Közterületek használatáról szóló rendelet módosítása 

Előadó: jegyző 
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Ez kapcsolódik az előző napirendi ponthoz. Pusztavámon a mozgóboltosok tevékenysége 

nincsen szabályozva. Alapvetően a mozgóboltosok nem fizetnek településünkön iparűzési 

adót, sőt jelenleg semmit sem fizetnek. Csak közterület használati díj bevezetésével tudunk 

tőlük így bevételhez jutni, őket adóztatni nem lehet. Sok megbízható mozgóbolt jön ide 

hozzánk, civil szervezeteket támogatni is szoktak. Körbenéztünk több településen is, valahol 

5 000 Ft, valahol 3 000 Ft, valahol 1 500 Ft. Elég nagy a szórás. Mivel azért elég sok régi, 

megbízható mozgóbolt jön ide hozzánk, ezért javasolja meghatározni 1 500 

Ft/alkalom/gépjármű összegben.  Dönthetünk azonban úgyis, hogy nem szedünk közterület-

használati díjat, mint ahogy eddig is. Amennyiben úgy dönt a testület, hogy szedjünk 

közterület-használati díjat, akkor 2015. Április 1-től lenne érdemes bevezetni, mivel idő is 

kell ahhoz, mindenkit kiértesítsünk.   

 

 

Zombó Norbert képviselő:  

 

Történt ebben az irányban egyeztetés a mozgóboltosokkal? Célszerű lenne elfogadni, mert 

kell a bevétel, de azért lehet, hogy meg kéne kérdezni a véleményüket is, nehogy emiatt ne 

jöjjenek a településre, mivel elég jó dolog, hogy vannak. Sok idősnek nehézséget okoz, hogy 

eljusson a boltig, nagyon praktikus, hogy gyakorlatilag házhoz jön az áru. A falunak nagy 

szüksége van rájuk, nem szabadna őket elveszíteni, bár tényleg nem sok az összeg. 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Nem történt előzetese egyeztetés. 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Mindenképpen javasolja elfogadni, tekintettel arra, hogy a helyi lakosok iparűzési adót is 

fizetnek, vagy akár a boltosok is. A mozgóboltosok ezzel szemben semmit. Sőt a helyi lakos, 

aki a piacon árul az is fizeti a díjat, akkor a mozgóboltostól is ugyanúgy be lehet szedni 

valamennyi díjat. 

 

 

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

0 tartózkodással a következő rendeletet alkotta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete 

a közterületek használatáról szóló 18/2003.(VIII. 21.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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5. napirendi pont: Általános Iskola – felvételi körzethatárok véleményezése 

Előadó: jegyző 

 

A felvételi körzetek megállapításához a kormányhivatalnak be kell szerezni az érdekelt 

települési önkormányzatok véleményét a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény alapján. 

Megjelentek a felvételi körzethatárok. Pusztavám település egy általános iskolával szerepel, 

ami értelemszerűen a teljes felvételi körzet egyetlen iskolája, gyakorlatilag arról kell szavazni, 

hogy ezzel egyetértünk-e. Mivel nálunk csak ez az egy általános iskola van, így nincs túl nagy 

jelentősége ennek, de akkor is el kell fogadni.  

 

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

tartózkodással a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

26/2015 (II.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Móri Radnóti 

Miklós Általános Iskola Pusztavámi Tagiskoláját 

jelöli meg Pusztavám község általános iskolai 

körzetének. 

 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

 

6. napirendi pont: Egyebek 

 

Stettner Attila alpolgármester:  

 

2014. december 17-én döntöttünk a keretszámokról, melyben meghatároztuk a Művelődési 

Ház bérleti díját. Az elmúlt ülésen szó volt, hogy gondolkodni kéne, hogy hogyan lehetne 

ebből az összegből lefaragni, illetve milyen módon lehetne olcsóbbá tenni.  

Másik dolog, hogy szintén a december 17-i testületi ülésen kellett volna dönteni és nem 

döntöttünk akkor a földbérleti díjakról. Arra kéne egy felhatalmazás, hogy utána tudjunk 

nézni az aranykorona értékének, mivel vannak olyan területeink, mint pl. a Páskom, amire is a 

bérleti díjat aranykorona értékben tudnánk meghatározni. De vannak olyan területeink is, 

amelyek bérbe vannak adva, és nincsen aranykorona értéke, ezek belterületi ingatlanok, ilyen 

pl. az A-telep mögötti földek. Itt javasolja, hogy hagyjuk a tavalyi 5 Ft/m
2
/hó összeget. A 

Páskom területre pedig aranykorona értékkel számoljunk, ez 9,5 ha-nyi terület.  

 

 

Grósz András képviselő: 

 

Tudomása szerint 1350 Ft/AK-val lehet számolni.  
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 

tartózkodással a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

27/2015 (II.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy amennyiben a 

bérbe adandó ingatlan rendelkezik aranykorona 

értékkel – jellemzően külterületi ingatlanok, úgy a 

bérleti díj 1 350 Ft/AK értékben kerüljön 

meghatározásra. 

 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

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

tartózkodással a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

28/2015 (II.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a belterületi 

ingatlanok bérleti díja 5 Ft/m
2
 értékben kerüljön 

meghatározásra. 

 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Stettner Attila alpolgármester:  

 

Küldtünk egy levél a Magyar Közútkezelő Zrt-nek a Bajcsy-Zs. utcával kapcsolatban. A múlt 

héten itt járt nálunk a Közútkezelő Zrt. igazgatója egy osztályvezetőjével. Azt a tájékoztatást 

adták nekünk, hogy annak idején törvénytelenül lett kinyitva ez az útszakasz, így nem 

egyeznek bele, hogy ki legyen újra nyitva ez az útszakasz. Levélben is megkaptuk az 

értesítést a tegnapi nap, miszerint szakszerűen lett megcsinálva ezen útszakasz. Egy 1984-es 

törvényre hivatkoznak. Mivel többfelé jár az ember, Székesfehérváron is három helyen is van 

ugyanilyen kereszteződés. Ebbe nem lehet belenyugodni, tovább kell menni. Utána néztünk 

az irattárba és igenis engedélyek birtokában lett ez az út megcsinálva. De az a probléma, hogy 

elég sok dolog minden már selejtezve lett ezekből az anyagokból is. 
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Stettner Attila alpolgármester: 

 

A Művelődési Házban nagyon sok a terembér, csökkentenünk kéne, kedvezményt kéne 

adnunk, ehhez kapcsolódóan még talán az esküvői díjunkat is felül kéne vizsgálni. 

Beszélhetnénk rendezvényszervező cégekkel is, hogy mennyiért hoznának ide programokat. 

 

  

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

tartózkodással a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

29/2015 (II.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a következő a 

következő testületi ülésig új esküvői díjak kerüljenek 

felülvizsgálatra, valamint ehhez kapcsolódóan a 

Művelődési Ház bérleti díjai is kerüljenek 

felülvizsgálatra. 

 

 

Felelős:  dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: 2015. március 31. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

A Sebiék előtt a járdaszemélyezés elvált. Meg kéne nézni, mielőtt teljesen tönkremenne a 

járda.  

 

Több tárgy nem lévén Stettner Attila alpolgármester megköszönte a munkát, és a képviselő-

testület ülését bezárta. 

 

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

Stettner Attila                        Dr. Légrádi Gábor                       Grósz András 

            alpolgármester                                   jegyző                 jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


