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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25-i nyilvános ülésén 

alkotott rendeletei: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2015 (III.26.) önkormányzati rendelete 

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

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

hozott határozatai (teljes határozat a jegyzőkönyvben): 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

40/2015 (III.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2015. március 

25-i képviselő-testületi ülés napirendjét elfogadja, 

azzal, hogy a 7. napirendi pont kerül elsőként 

megtárgyalásra. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

41/2015 (III.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Grósz András képviselőt választja meg. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

42/2015 (III.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy 2015. 

szeptember 1-től az óvoda illetve az iskola intézménye 

a Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásba 

nem kerül át.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

43/2015 (III.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy felhatalmazzák 

Lisztmayer János polgármestert és dr. Légrádi Gábor 

jegyzőt, hogy 2015. április 15-ig a rendkívüli 

támogatási igényt nyújtsák be. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

44/2015. (III.25.) határozata 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és hozzájárul ahhoz, hogy a Zengő 

Óvoda egységes Óvoda-bölcsőde Pusztavámi 

Tagóvodájában a 2015/2016. tanévtől az óvoda 
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tevékenységi köre bölcsődei ellátással, azaz 2. 

életévüket betöltött gyermekek egységes óvodai-

bölcsődei csoportokban történő ellátásával, 

kiegészülhessen.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

45/2015 (III.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy 2015. április 1-

től a Rolet Kft-vel a rendszergazdaságra vonatkozó 

szerződését megszűnteti. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

46/2015 (III.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az internetes 

szolgáltatásra a Rolet Kft. ügyvezető igazgatójával 

Szabó Péterrel egy kéthónapos kísérleti szerződést 

kössön a 20 Megabites csomagra. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

47/2015 (III.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy elindul a 

Kisbusz vásárlási pályázaton. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

48/2015 (III.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a „Vértes 

Presszó” bérletére vonatkozó pályázati kiírás szövegét 

az előterjesztéssel egyezően elfogadja, egyúttal úgy 

határozott, hogy a pályázat a Pusztavámi Krónika 

2015. évi áprilisi számába megjelenjen. 

 

A pályázati kiírás a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25-én 

megtartott nyilvános üléséről. 

 

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

64-66. 

 

Jelen vannak: 

 Lisztmayer János polgármester 

Frey Szabolcs  képviselő 

Grósz András   képviselő 

Pintér István  alpolgármester 

Stettner Attila  alpolgármester 

Zombó Norbert képviselő 

 

Megjelent meghívott: 

 

        Dr. Légrádi Gábor  jegyző 

 

Lisztmayer János polgármester köszönti a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelent 

képviselőket, meghívottakat. Távolmaradását jelentette be Emmerling Józsefné képviselő 

asszony.  

 

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

testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad. Javasolja, hogy a 7. 

napirendi pont kapcsán megjelent vendégekre tekintettel a 7. napirendi pontot tárgyalja 

elsőként, a 4. napirendi pontot másodikként a Képviselő-testület. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

40/2015 (III.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2015. március 

25-i képviselő-testületi ülés napirendjét elfogadja, 

azzal, hogy a 7. napirendi pont kerül elsőként, a 4. 

napirendi pont másodikként megtárgyalásra. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Napirendi pont: Rendkívüli támogatási igény 

Előadó: Polgármester 

 

2. napirendi pont: Óvoda kérelme működési profil bővítése miatt 

Előadó: Polgármester 

 

3. napirendi pont: Kommunikációs szerződések felülvizsgálata (internet, telefonszolgáltatás) 
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Előadó: Polgármester 

 

4. napirendi pont: Pályázatfigyelésre vonatkozó szerződés megtárgyalása 

Előadó: Polgármester 

 

5. napirendi pont: Döntés pályázat benyújtásáról kisbusz vásárlására 

Előadó: Polgármester 

 

6. napirendi pont: Vértes Presszó bérleti jogviszonyára vonatkozó pályázat kiírása 

Előadó: Polgármester 

 

7. napirendi pont: Tájékoztatás az Óvoda, és az iskola Nemzetiségi Önkormányzat általi 

fenntartásba vételének lehetőségéről 

Előadó: Polgármester 

 

8. napirendi pont: Közterület használati díj módosítása, piac használati díj módosítása 

Előadó: Polgármester 

 

9. napirendi pont: Egyebek 

 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Felkéri jegyzőkönyv hitelesítőnek Grósz András képviselőt, s kéri, hogy nyilatkozatát tegye 

meg, hogy elvállalja-e ezen tisztséget. 

 

Grósz András képviselő: 

 

Elvállalja. 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

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

személyére? 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 1 

tartózkodással a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

41/2015 (III.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Grósz András képviselőt választja meg. 

 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 
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Napirendi pontok: 

 

7. napirendi pont: Tájékoztatás az Óvoda, és az iskola Nemzetiségi Önkormányzat általi 

fenntartásba vételének lehetőségéről 

Előadó: Polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Tájékoztatja a Képviselő Testületet tagjait, hogy van egy olyan lehetőségünk, hogy a két 

intézményünk: az óvoda és az iskola a Német Nemzetiségi Önkormányzat kezelésébe 

kerüljön. Ez egy új folyamat. Az első ilyen lehetőség a 2014/2015-ös tanévben volt. 

Összességében 4 vagy 5 ilyen település van, akik ilyen formában működnek. Ez azt jelentené, 

hogy semmilyen más szervhez nem tartozna sem az óvoda sem az iskola, hanem önálló 

gazdálkodással, teljes felelősséggel, teljes jogkörrel rendelkezne. Ennek előnye, hogy innentől 

kezdve úgy alakítjuk a dolgokat, ahogy mi saját magunk akarjuk, más szervezethez 

alkalmazkodnunk nem kell. Mellette szól még, hogy az intézményeink jóval nagyobb 

összeggel tudnának gazdálkodni, mint ahogy jelenleg. A pénzbeli támogatás vonzatában az 

iskolánál érezhető a legjobban a különbség, mivel durván 31,7 MFt-tal több pénzből lehetne 

gazdálkodni. Ezt a plusz pénzt a két intézmény kapná a Német Nemzetiségi Önkormányzaton 

keresztül. Ezeket a pénzeket az adott évben fel kell használni, vagy ha nem használjuk fel 

adott évben, akkor meg vissza kell fizetnünk. Olyan nincsen, hogy félre lehet rakni. A 

pozitívumok mellett azért buktatói is vannak. Az első a határidő, ami ahhoz, hogy 

felelősségteljes döntést lehessen hozni, ahhoz kevés. Ha a képviselő-testület olyan döntést 

hozna, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat működtesse az intézményeinket, akkor ez 

azt jelenti, hogy 2015. március 31-ig jeleznünk kell ezt a határozatunkat a KLIK illetve a 

Kistérség irányába. Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy az iskola vonzatában a változás nem 

túl nagy részünkről, mivel a KLIK-hez tartozik jelenleg, s így semmibe nem kerül az 

önkormányzatnak. Az iskolában a tegnapi nap értekezletet tartottak, melynek 

eredményeképpen azt javasolnák, hogy az idő rövidsége miatt 2016. szeptember 1-jével 

szeretnének ilyen formában működni, amennyiben lehetőség van rá, de nem zárkóznak el a 

2015. szeptember 1-jei belépéstől sem. Ez nagyon fontos információ, mivel ez akkor 

működhet csak jól, ha a Települési Önkormányzat, a Nemzetiségi Önkormányzat és 

tantestület is egyöntetűen azt akarja. Erre a múlt heti intézménylátogatások során külön 

felhívták a figyelmünket. Az óvodánál nagyobb az összhang, ők akár már 2015. szeptembertől 

is működnének ilyen formában. De itt óriási problémáink vannak, ugyanis az óvodánk a 

Kistérségi Társulásnak a tagja. 2014-es évről 3,9 MFt „adósságunk” van a Kistérség felé, 

ebben az évben összességében 12 MFt-ot kell kifizetnünk a Kistérség felé, amelyből 7,5 MFt, 

amely az óvoda finanszírozását érinti. Ezt a két számot összeadva 11,5 MFt. Félő, hogy ha az 

óvodával kijövünk a Kistérségből, akkor valószínűleg előbb-utóbb be fogják hajtani ezt az 

összeget, esetleges számlaletiltás sem kizárt. Személy szerinti döntést szeretne mindenkitől 

kérni. Visszatérve az óvodára elmondja, hogy az óvodára elég sok pénzt költöttünk az elmúlt 

években. Az óvoda állapota, felszereltsége az kielégítő, így ezért nem is támogatható ez a 

fajta döntés. Az iskola esetében azért nem támogatható ez a fajta működés, mert ha nincs 

egység a tantestületben, akkor nem indulhatunk neki. Nyugodt szívvel 2016. szeptember 1-

jével tudnánk belépni véleménye szerint. Átadja a szót a testületnek.  
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Grósz András képviselő: 

 

Kell-e plusz személy ehhez a fajta működéshez? 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Kell egy önálló gazdasági szakember, jogi és humán szakember. De ezt finanszírozza a 

többletbevétel. 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Úgy gondolja, hogy ez komoly dolog, amelyhez képest kevés információval rendelkezünk.  

 

Lisztamyer János polgármester: 

 

Kéri, hogy névszerinti szavazás legyen ebben az ügyben.  

 

 

Grósz András képviselő:  

 

Nem. 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Igen. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Nem. 

 

 

Frey Szabolcs képviselő: 

 

Nem. 

 

 

Zombó Norbert képviselő:  

 

Nem. 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Nem. 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

42/2015 (III.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy 2015. 

szeptember 1-től az óvoda illetve az iskola intézménye 

a Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásba 

nem kerül át.  

 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

(Pintér István alpolgármester munkahelyi elfoglaltsága miatt, valamint a meghívott vendégek 

a képviselő-testületi ülésen a továbbiakban nem vesznek részt.) 

 

 

4. napirendi pont: Pályázatfigyelésre vonatkozó szerződés megtárgyalása 

Előadó: Polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Előzetesen minden képviselő testületi tagnak kiküldtünk egy árajánlatot egy pályázati 

tanácsadó cégtől. Ők vállalnák, hogy folyamatosan figyelik a pályázatokat, ők tájékoztatnak 

minket, és amennyiben megfelelő pályázatot találunk, úgy ők elkészítik a pályázatot, 

végigviszik az egész projekteket. Abban az esetben, ha egy éven belül Pusztavám községnek 

nem lenne egy sikeres pályázata sem, akkor ezt az időtartamot egy évvel meghosszabbítanák. 

Elfogadás esetén egy együttműködési megállapodást kellene kötni a céggel. A díja bruttó 

635 000 Ft + a nyertes pályázati összeg után fizetendő sikerdíj. Javasolná az ajánlatot 2 évre 

elfogadni.  

 

 

Zombó Norbert képviselő:  

 

Véleménye szerint vannak a piacon olyan cégek is, akik sikerdíj nélkül is vállalnak ilyenfajta 

tevékenységet. 

 

 

Grósz András képviselő: 

 

Véleménye szerint is vannak olyan cégek, amelyek nem kérnek sikerdíjat, meg lehetne 

próbálni, hogy hátha az ajánlatot tevő cég, azért mivel számít neki az üzlet, elengedi a 

szolgáltatási díjat, és csak a sikerdíjért is vállalná ugyanezt a szolgáltatást.  
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Lisztmayer János polgármester: 

 

 

Javaslata szerint, akkor azzal legyen lezárva ez a napirend, hogy a következő ülések 

valamelyikére aki tud, az hoz ajánlatokat, és hátha sikerülne kedvezőbb ajánlatot kapni. 

 

 

1. Napirendi pont: Rendkívüli támogatási igény 

Előadó: Polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Egy felhatalmazást szeretne kérni, hogy a rendkívüli támogatási igényünket az Államkincstár 

felé el tudjuk küldeni. Az előzmények ismeretesek. Lényege, hogy az Államkincstár felé 

olyan számlákat tudunk benyújtani, amely számlák kifizetetlenek. Az anyagot összeraktuk, 

amelyet el kéne küldenünk.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

43/2015 (III.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy felhatalmazzák 

Lisztmayer János polgármestert és dr. Légrádi Gábor 

jegyzőt, hogy 2015. április 15-ig a rendkívüli 

támogatási igényt nyújtsák be. 

 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

       dr. Légrádi Gábor jegyző  

               Határidő: 2015. április 15. 

 

 

 

2. napirendi pont: Óvoda kérelme működési profil bővítése miatt 

Előadó: Polgármester 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Az óvoda kérelemmel fordult hozzánk egy bővítéssel kapcsolatban. Az óvoda bevállalná, 

hogy nem szobatiszta kisgyermeket is hozhassanak az óvodába, amennyiben a pelenkázáshoz 

szükséges dolgokat hozzák. Ezzel növelhető lenne az óvodai létszám. Szeretnék bevezetni, 

hogy minél előbb egy bölcsőde-óvoda rendszer jöjjön létre. Amennyiben a testület támogatni 

tudja ezt a kezdeményezést, akkor a Kistérség irányába és a Zengő Óvoda irányába ezt 

jelezzük.  
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Zombó Norbert képviselő: 

 

Kell-e erre plusz személyzet? 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Nem. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

44/2015. (III.25.) határozata 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és hozzájárul ahhoz, hogy a Zengő 

Óvoda egységes Óvoda-bölcsőde Pusztavámi 

Tagóvodájában a 2015/2016. tanévtől az óvoda 

tevékenységi köre bölcsődei ellátással, azaz 2. 

életévüket betöltött gyermekek egységes óvodai-

bölcsődei csoportokban történő ellátásával, 

kiegészülhessen.  

 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

      Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2015. március 31. 

 

 

 

 

3. napirendi pont: Kommunikációs szerződések felülvizsgálata (internet, 

telefonszolgáltatás) 

Előadó: Polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Az elmúlt testületi ülésen már volt szó róla. Két árajánlat került beszerzésre, amelyet minden 

testületi tag megkapott akkor. Azon az ülésen úgy határozott a testület, hogy a jelenlegi 

üzemeltetőt is kérjük meg, hogy nyújtsa ő is be aktuálisan újra a szerződés tervezetét. Ezt az 

anyagot a mostani testületi ülés előtt kiküldtük. Ezzel egyidejűleg kaptunk még a mostani 

szolgáltatónktól egy fizetési meghagyást is, miszerint tartozunk. Átnézve az ajánlatokat két 

lehetőség van: vagy megszűntetjük a Rolet Kft-vel záros határidőn belül a szerződést, vagy 

megkérünk egy külső szakértőt, aki átvizsgál minden olyan szerződést, ami az elmúlt 10 

évben köttetett.  
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Zombó Norbert képviselő: 

 

Az internettel kapcsolatban elmondja, hogy meg kell vizsgálni, hogy kell-e egyáltalán az 

anyagba leírt bérelt vonal, avagy sem. Nem igazából tudja megítélni, lehet, hogy ki kéne 

próbálni egy hónapot, hogy csomagot váltunk, de szolgáltatót nem, ha nem megy, akkor a 

másik szolgáltató sem tudja, mert ő is hasonlót ígér, mint a Rolet Kft.  

A másik árajánlatban hiányolja, hogy nincs részletezve az árajánlat, gondol itt, hogy míg a 

Rolet Kft-nél részletesen le van írva, hogy pl. hány gépet tartanak karban. Így a kettő ajánlatot 

nem lehet véleménye szerint összehasonlítani.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A másik ajánlatot is ugyanennyi gépre kértük. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Rendben, csak az árajánlatból ez nem tűnt ki. Ha valóban a 24 gépre 50 000 Ft-ot fizetne az 

önkormányzat, az tényleg nagyon kedvező ajánlat. Kérdés, hogy Fehérvárról a hibaelhárítás 

hogyan, mi képpen megoldható.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Székesfehérvári a cég, de Mórron van a székhelye. 

 

 

Grósz András képviselő: 

 

Úgy tudja, hogy vannak IP telefonok is, ahol 1 Ft/perc a díj.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Elvileg vannak, de gyakorlatban nincsenek. 

 

 

Grósz András képviselő: 

 

Az internettel kapcsolatban elmondja, hogy próbára két hónapra meg kellene rendelni a másik 

vonalat, ha rendben lesz, akkor véglegesíthető, ha nem akkor még vissza lehet állni a bérelt 

vonalra.  

 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 
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Képviselő-testületének 

45/2015 (III.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy 2015. április 1-

től a Rolet Kft-vel a rendszergazdaságra vonatkozó 

szerződését megszűnteti. 

 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

46/2015 (III.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az internetes 

szolgáltatásra a Rolet Kft. ügyvezető igazgatójával 

Szabó Péterrel egy kéthónapos kísérleti szerződést 

kössön a 20 Megabites csomagra. 

 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Frey Szabolcs képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt távozik a testületi ülésről.  

 

 

5. napirendi pont: Döntés pályázat benyújtásáról kisbusz vásárlására 

Előadó: Polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Két pályázat van mindenki előtt, mindkét pályázat ugyanazt tartalmazza. Arról van szó benne, 

hogy lehetne pályázni kisbuszra 100%-os támogatással. Ez egész jó dolog lenne, segítség 

lehetne a falu életében idősnek-fiatalnak. Javasolja elindulni ezen a pályázaton. Ez egy 9 

személyes kisbusz lenne várhatóan, nettó 8 000 000 Ft körüli összeggel. Megkérdezi a 

képviselő-testületi tagok véleményét. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Minden olyan dolog jó, ami 100%-os finanszírozású. Itt nettó 8 000 000 Ft-ról van szó, mi 

bruttó áron tudjuk megvenni. Az áfát is finanszírozza a pályázat? 
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Lisztmayer János polgármester: 

 

Erről nincsen információnk, azért kértünk részletes ajánlatot. Erre választ még nem kaptunk.  

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Az ötletet támogatja. Jó lenne megbeszélni, hogy a sikerdíjat is foglalja magába az összeg. 

Ki vezetné ezt a buszt, ki lenne a felelőse? 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Hogy ki vezesse az majd el lesz döntve. Mivel közösségi szolgáltatásról van szó, így a 

Hadusfalvy Istvánt lenne célszerű kinevezni, ha egy delegáció megy a külföldi 

partnertelepülésre, akkor képviselők, a megfelelő papírok, engedélyek mellett. Ez rugalmasan, 

megállapodás alapján lenne kezelve. 

 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

47/2015 (III.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy elindul a 

Kisbusz vásárlási pályázaton. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

 

 

6. napirendi pont: Vértes Presszó bérleti jogviszonyára vonatkozó pályázat kiírása 

Előadó: Polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Kiosztásra kerül a Vértes Presszó bérleti jogviszonyára vonatkozó pályázati kiírás, amelyet 

jegyző úr készített el. Kéri a testületi tagokat, hogy nézzék át a pályázati kiírást, és tegyék 

meg észrevételeiket. Amennyiben elfogadható, akkor a helyi újságba is megjeleníttetnénk a 

pályázatot. Elmondja, hogy a pusztavámi lakos pályázó előnyt élvez. 

 

 

Grósz András képviselő: 
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Amennyiben egy vidéki pályázó, aki magasabb összeggel pályázna, akkor az mégis 

hátrányban van? 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Természetesen nem, azonos ajánlatok esetén mérlegelnénk azt, hogy pusztavámi lakos e a 

pályázó. 

 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

48/2015 (III.25.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a „Vértes 

Presszó” bérletére vonatkozó pályázati kiírás szövegét 

az előterjesztéssel egyezően elfogadja, egyúttal úgy 

határozott, hogy a pályázat a Pusztavámi Krónika 

2015. évi áprilisi számába megjelenjen. 

 

A pályázati kiírás a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: 2015. március 26. 

 

 

8. napirendi pont: Közterület használati díj módosítása, piac használati díj módosítása 

Előadó: Polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A közterület használati díjról az elmúlt testületi ülésen született egy döntés, miszerint a 

közterület használati díj 1500 Ft/nap a mozgóárusoknak. Egy lángost árusító pusztavámi árus, 

aki heti szinten egyszeri alkalommal árusít kifogásolta, hogy neki ez éves szinten kb. 72 000 

Ft többletköltséggel jár. A cég az iparűzési adóját ide fizeti teljes egészében. Javasolja, hogy 

mentesítsük azon vállalkozókat ezen díj megfizetése alól, akik a helyi iparűzési adójuk 

legalább egy részét ide az önkormányzathoz fizetik.  

 

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

0 tartózkodással a következő rendeletet alkotta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2015 (III.26.) önkormányzati rendelete 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 
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Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

9. napirendi pont: Egyebek 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy várhatóan 2015. május 1-től sikerül a Bányapince 

szívességi használati szerződését aláírni. Rezsiköltségért bérelnénk, majd továbbadnánk, ezzel 

plusz bevételt szerezve magunknak. Tervek szerint a művelődési házas tevékenységhez hozzá 

lehetne kapcsolni, így bérleti díjat lehetne beszedni érte.  

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Tulajdonjog átadása nem kerülhet szóba? 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Csak a 2018. év után lenne erre lehetőség. 

 

 

 

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

testület ülését bezárta. 

 

 

 

Kmft. 

 

 

 

  

Lisztmayer János                      Dr. Légrádi Gábor                       Grósz András 

                polgármester                                     jegyző                           jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


