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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-i nyilvános ülésén 

alkotott rendeletei: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-i nyilvános ülésen 

hozott határozatai (teljes határozat a jegyzőkönyvben): 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

64/2015 (IV.29.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2015. április 

29-i nyilvános képviselő-testületi ülés napirendjét 

elfogadja. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

65/2015 (IV.29.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Stettner Attila alpolgármestert választja 

meg. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

66/2015 (IV.29.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

közbiztonságról szóló beszámolókat elfogadja. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

67/2015 (IV.29.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a gyámügyi 

tevékenységről és a gyermekjóléti szolgálat 

munkájáról szóló beszámolót, a védőnő beszámolóját 

valamint a háziorvosi beszámolót elfogadja. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

68/2015.(IV. 29.) számú határozata 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a FEB/02/917/2015. számú törvényességi 
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felhívás alapján a 100/2014. (X.27.) számú 

Határozatát hatályon kívül helyezi és az 

önkormányzati képviselők tiszteletdíja tekintetében 

rendeletet alkot. 

 

Felhatalmazza dr. Légrádi Gábor jegyzőt, hogy a 

Fejér Megyei Kormányhivatalt 2015. április 30-áig 

fenti tárgykörben tett intézkedéseiről tájékoztassa. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

69/2015 (IV.29.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a szerződést 

elfogadja azzal a módosítással, hogy a szerződés 

feltételeibe az alábbi változtatás bekerüljön: „A 

szerződés terjedjen ki az önkormányzat hatályban 

lévő szerződéseinek jogi szempontból történő 

felülvizsgálatára is”.  
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én 

megtartott 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  alpolgármester 

Stettner Attila  alpolgármester 

Zombó Norbert képviselő 

 

Megjelent meghívott: 

 

            Dr. Légrádi Gábor jegyző 

             

Lisztmayer János polgármester köszönti a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelent 

képviselőket, külön köszönti Törő Gábor Országgyűlési Képviselő Urat valamint a meghívott 

vendégeket. Megállapítja, hogy 5 képviselő jelen van, így a képviselő-testületi ülés 

határozatképes. Késését jelentette be Zombó Norbert képviselő és Frey Szabolcs képviselő. 

 

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

testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

64/2015 (IV.29.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2015. április 

29-i nyilvános képviselő-testületi ülés napirendjét 

elfogadja. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Napirendi pont: Beszámoló a gyámügyi tevékenységről és a gyermekjóléti szolgált 

munkájáról 
Előadó: szociális társulás képviselője, családgondozó, védőnő, háziorvos 

 

2. napirendi pont: Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről 

Előadó: Móri Rendőrkapitány, körzeti megbízott, Polgárőr Egyesület elnöke 
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3. napirendi pont: Rendelet a tisztelt-díjak elfogadásáról 

Előadó: jegyző 

 

4. napirendi pont: Megbízási szerződés elfogadása 

 

5. napirendi pont: Egyebek 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Felkéri jegyzőkönyv hitelesítőnek Stettner Attila alpolgármestert, s kéri, hogy nyilatkozatát 

tegye meg, hogy elvállalja-e ezen tisztséget. 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Elvállalja. 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

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

személyére? 

 

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

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

65/2015 (IV.29.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Stettner Attila alpolgármestert választja 

meg. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Napirendi pontok: 

 

2. napirendi pont: Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről 

Előadó: dr. Kovács Ferenc rendőrkapitány 

 

Dr. Kovács Ferenc rendőrkapitány:  

 

A beszámoló anyagot megkapták a testületi tagok előzetesen. Elmondja, hogy Pusztavám 

község közbiztonsága egy stabil képet mutat, majd az írásos anyagot röviden szóban is 

összefoglalja.  
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Kiegészíti az írásos anyagot annyiban, hogy a náluk nyilvántartott adatokból látható, hogy 

csökkent a személy jellegű bűncselekmények száma az elmúlt évben. Úgy véli, hogy a 

polgármester úrral és a képviselő testület tagjaival jó az együttműködésük, külön kiemeli a 

Polgárőrséggel való jó kapcsolatát.  

 

Amennyiben kérdése van a testület tagjainak a beszámolóval kapcsolatban, kéri, hogy tegye 

fel. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Megköszöni a beszámolót, és átadja a szót Finta Jánosnak, a Polgárőrség elnökének.  

 

 

Időközben megérkezett Frey Szabolcs képviselő (16.05 óra) 

 

 

Finta János Polgárőrség elnöke: 

 

Szeretné megerősíteni a kapitány úr által előbb elmondottakat. A Polgárőrség beszámolóját a 

testület megkapta előzetesen, majd elmondja szóban is a leírtakat. Azt nagyon fontosnak 

tartja, hogy a SZEM mozgalom nagyon jól működik a településen, az emberek egyre jobban 

figyelnek egymás portájára, egymás tulajdonára. A Polgárőrség száma egyre inkább 

növekszik. A falu minden szervezete számíthat a Polgárőrség segítéségre. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Megköszöni az elnök úrnak a beszámolót, majd átadja a szót Deme János körzeti megbízott 

úrnak. 

 

 

Deme János körzeti megbízott: 

 

Megköszöni a lakosság tevékenységét, amellyel egész éves munkáját segítette.  

 

 

Időközben megérkezett Zombó Norbert képviselő (16.12 óra) 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Megköszöni mindenkinek a munkát és a beszámolókat.  

 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
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66/2015 (IV.29.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

közbiztonságról szóló beszámolókat elfogadja. 

 

 

Felelős:     Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: azonnal 

 

 

1. Napirendi pont: Beszámoló a gyámügyi tevékenységről és a gyermekjóléti szolgálat 

munkájáról 
Előadó: jegyző 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Köszönti a vendégeket, majd átadja a szót Karacs Ildikó Intézményvezetőnek. 

 

 

Karacs Ildikó Móri Szociális Mikrokörzeti Társulás vezetője:  

 

Köszönt mindenkit, ismerteti szóban az írásos beszámolóban leírtakat, amelyet a testület 

tagjai előzetesen megkaptak. Kéri a testület tagjait, hogy amennyiben észrevételük van, úgy 

azt tegyék meg.  

 

Majd Ihászné Albert Anna családgondozónak átadja a szót. 

 

 

Ihászné Albert Anna családgondozó: 

 

Ismerteti a beszámolóban leírt statisztikai adatokat, számadatokat, valamint az egész éves 

munkáját összefoglalja röviden.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Megköszöni a beszámolókat, átadja a szót dr. Csillag Márta háziorvosnak. 

 

 

Dr. Csillag Márta háziorvos: 

 

Az írásos beszámolót a testületi tagok előzetesen megkapták. Háziorvos asszony a 

beszámolóban leírtakat szóban ismerteti.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Átadja a szót a testületi tagoknak. 
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Emmerling Józsefné képviselő asszony:  

 

Karacs Ildikó beszámolójához hozzáteszi, hogy elolvasva az anyagot, ezt a fajta munkát egy 

nagyon jó dolognak tartja. Nagy, nagyon nagy kitartást kíván a munkához.  

Kérdést intéz Karacs Ildikó Intézményvezető felé: a beszámolóban elhangzott, hogy a 

megváltozott munkaképességűek képzése nem valósult meg, ennek mi volt az oka? 

 

 

Karacs Ildikó Intézményvezető: 

 

Sajnos a szervező időközben visszalépett. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Egyetért képviselő asszonynak a hozzászólásával. Ez egy szép, de nehéz dolog. Egy nagyon 

sokrétű dologról beszélünk. Megígéri, hogy a tábor költségeibe mindenképpen besegít az 

önkormányzat azáltal, hogy az alpolgármester urakkal a költségtérítésükről lemondanak. 

 

A vérvétellel kapcsolatban elmondja, hogy pályáztunk egy kisbuszra, amely megoldhatná a 

problémánkat. Ugyanis amennyiben sikeres lenne a pályázatunk, úgy a betegszállítást, az idős 

emberek rendelőintézet felé történő szállítását megoldhatná a dolog. Kéri, hogy amennyiben 

valakinek hozzászólása van, úgy tegye meg.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

67/2015 (IV.29.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a gyámügyi 

tevékenységről és a gyermekjóléti szolgálat 

munkájáról szóló beszámolót, a védőnő beszámolóját 

valamint a háziorvosi beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

3. napirendi pont: Rendelet a tisztelet-díjak elfogadásáról 

Előadó: jegyző 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 
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Amint az elmúlt testületi ülésen elhangzott, a kormányhivatal felhívására felül kell 

vizsgálnunk a képviselői tiszteletdíjakról szóló határozatunkat, mivel rendeletben kell 

meghatározni. Két előterjesztést kaptak a képviselő testület tagjai, az egyik egy 

rendelettervezet a tiszteletdíjakról, a másik pedig a határozat, mellyel a jogsértő 

határozatunkat hatályon kívül helyezzük.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

68/2015.(IV. 29.) számú határozata 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a FEB/02/917/2015. számú törvényességi 

felhívás alapján a 100/2014. (X.27.) számú 

Határozatát hatályon kívül helyezi és az 

önkormányzati képviselők tiszteletdíja tekintetében 

rendeletet alkot. 

 

Felhatalmazza dr. Légrádi Gábor jegyzőt, hogy a 

Fejér Megyei Kormányhivatalt 2015. április 30-áig 

fenti tárgykörben tett intézkedéseiről tájékoztassa. 

 

Felelős:     Lisztmayer János polgármester 

                  Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2015. április 30. 

 

 

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

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

 

4. napirendi pont: Megbízási szerződés elfogadása 

Előadó: Lisztmayer János polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A képviselő testület 2015. április 23-án elfogadja, hogy egy független belső ellenőrt 

alkalmaznánk abból a célból, hogy a szerződéseinket jogilag felülvizsgálja, illetve segítsen a 
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jövőbe egy stratégia kidolgozásában, amely alapján az önkormányzat gazdálkodjon, 

amennyiben a jelenlegi nagymértékű iparűzési adó bevételcsökkenésünk nem változik. 

Kiosztásra kerül  egy szerződés tervezet, mellyel kapcsolatban kéri a képviselőket, hogy 

tegyék meg észrevételüket. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Ezzel a megbízási szerződéssel nem tud egyetérteni, mivel azzal, hogy a 2012, 2013, 2014-es 

évet ismételten vizsgáljuk, azzal még szerinte nem fog kiderülni, hogy milyen stratégia 

alapján gazdálkodjunk a jövőben.  

Ha pedig a szerződéseket szeretnénk jogi szempontból átvizsgáltatni, akkor nem egy 

mérlegképes könyvelőhöz kéne vinni, hanem egy jogászhoz kéne vinni ezt a dolgot. Úgy 

látja, hogy ez a szerződés nem azt takarja, amiről az előző testületi ülésen szó volt. Akkor 

arról volt döntés, hogy legyen, de mielőtt a szerződés aláírásra kerül, a hölgy pontosan 

elmondja, hogy mik az elképzelései. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Jogi kérdésekben egy független jogászt fog alkalmazni a megbízott hölgy. A hölgy 

mérlegképes könyvelő, ő nem tud jogi dolgokat átnézni.  

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Úgy gondolja, hogy ez az összeg elég magas, amiért a hölgy vállalná, főleg úgy, hogy 

ezeknek az éveknek a belső ellenőrzése megtörtént már egyszer, amiért már fizettünk. Így ezt 

egy kidobott pénznek tartja. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Ezt a véleményét a képviselő úr elmondta már az előző testületi ülésen is, azonban akkor 

döntöttünk, hogy lesz, így a szerződéstervezetet idehoztuk áttanulmányozza. Úgy gondolja, 

hogy egy átfogó vizsgálatra mindenképpen szükség van.  

 

 

Frey Szabolcs képviselő: 

 

Csatlakozik Zombó Norbert képviselőhöz. Ha volt már belső ellenőrzés, amiért már fizettünk, 

akkor miért szükséges ez újra. A költségvetésbe betervezve nem lett. 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Úgy véli, hogy valamilyen ok miatt nem szeretnének a képviselők, hogy ilyen vizsgálatot 

tegyünk.  
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Frey Szabolcs képviselő: 

 

Megkérdezi jegyző urat, hogy jogi szempontból az megállja-e a helyét, hogy egy egyéni 

vállalkozó megbízási szerződést kössön? Illetve jogi szempontból helyesnek tartja-e ezen 

szerződést? 

  

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző:  

 

Át fogja olvasni még egyszer, de úgy gondolja, hogy a tartalmi részről beszéljen most a 

képviselő-testület. 

 

 

Frey Szabolcs képviselő:  

 

Mivel az elmúlt testületi ülés, amikor ezen napirendi pontot tárgyalták nem volt jelen, így 

megkérdezi, hogy volt-e több árajánlat is? 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Konkrét árajánlat nem volt. Stettner Attila alpolgármester úr az akkor szintén erre a kérdésre, 

azt a választ adta, hogy ő kért ajánlatot mástól is, de volt aki 1 Millió Ft-ért vagy ezen összeg 

felett vállalta volna. Konkrét írásos árajánlat nincsen. 

 

 

Frey Szabolcs képviselő: 

 

Indokolatlannak tartja a belső ellenőrzést, mikor 30-40 ezer Ft-okról szavazunk, mivel 

szűkösen kell gazdálkodnunk. Főleg olyan dologra, amely egyébként megtörtént már. 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Nem hiszi, hogy kidobott pénz, kidobott pénz az előnytelen szerződések megkötése volt az 

előző vezetés alatt.  

 

 

Frey Szabols képviselő: 

 

Szerinte ezen már túl vagyunk, megállapításra került ez is, nem egy helyen el is hangzott. 

Előre kéne tekintenünk, és a jövőt nézni, hogyan lehet másképpen csinálni, helyesen 

működni. 

 

 

Grósz András képviselő: 

 

A múltkor arról volt szó, hogy a szerződéseket vizsgálnák felül. 
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Pintér István képviselő: 

 

Igen, ebben a szerződésben arról van szó, hogy a szerződéseket kéne felülvizsgálni.  

Miért a jegyző a képviselő a Polgármesteri Hivatal részéről? 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Mivel a Polgármesteri Hivatal vezetője a jegyző. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

 

Elmondja, hogy a múltkori testületin elhangzott, hogy a szerződések felülvizsgálata 

szükséges. Ez a szerződés, amit megkaptunk most az pedig egy belső ellenőrzésről szól. A 

szerződések felülvizsgálatára egy jogászt kéne megbízni, nem belső ellenőrt. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Nem, ennek nem az a lényege. A lényeg az, hogy nincsen olyan szakember közöttünk, aki 

tudna segíteni, hogyan kell gazdálkodnunk a jövőben. Ehhez kell egy belső ellenőr. 

 

 

Frey Szabolcs képviselő: 

 

Végzett-e ez a hölgy már ilyen munkát? Milyen referenciái vannak. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Igen a hölgy már régóta, több helyen is végzett ilyen munkát, és jelenleg hasonló munkát 

végez Oroszlány Város Önkormányzatának is. 

 

 

Zombó Norbert képviselő:  

 

A szerződés módosítását kéri, hogy kerüljön bele a szerződésbe, hogy az önkormányzat 

hatályban lévő szerződései jogi értelemben átvizsgálásra kerülnek. 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Ha ezt is belevesszük a szerződésbe, akkor el fogja vállalni a hölgy ennyiért is? 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Igen.  
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

69/2015 (IV.29.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a szerződést 

elfogadja azzal a módosítással, hogy a szerződés 

feltételeibe az alábbi változtatás bekerüljön: „A 

szerződés terjedjen ki az önkormányzat hatályban 

lévő szerződéseinek jogi szempontból történő 

felülvizsgálatára is”.  

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

4. napirendi pont: Egyebek 

 

 

Frey Szabolcs képviselő: 

 

Problémái vannak a testületi ülések összehívásával. Erre a mai testületi ülésre a meghívót pl. a 

tegnapi nap folyamán kapta kézhez, ami szerinte nem törvényes. Ráadásul ez folyamatos 

probléma, tehát minden ülés hasonlóan van összehívva. Ha jól tudja, az SZMSZ szerint a 

rendes ülést 5 munkanappal az ülés előtt kell összehívni, a rendkívüli ülést pedig 3 nappal 

előtte, kivétel ha rendkívüli helyzet adódik, akkor telefonon is össze lehet hívni.  Kéri, hogy 

jövőben ez működjön törvényesen, és ha a testületi anyag nincsen is készen teljes egészében - 

mivel érkezhet időközben anyag még, akkor is a meghívó legyen kiküldve törvényes időben.  

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

A múlt heti rendkívüli testületi ülésen (április 23-án) elhangzott, hogy lesz ma ülés. Így 

mindenki tudta. 

 

 

Frey Szabolcs képviselő: 

 

Ez valóban így van. De mivel nem csak erről az ülésről van szó, így kéri, hogy ezek 

történjenek meg az a határidőn belül. Valamint jelezné, hogy a jegyzőkönyvek elég későn 

kerülnek felterjesztésre a Kormányhivatal felé, amely miatt már bírságot is fizettünk. Kéri, 

hogy ezeket is gyorsítsuk meg. Próbáljunk meg törvényesen működni. 
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Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Elmondja, hogy valóban vannak késések, de mostantól már nem lesznek. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

A tegnapi nappal elég csúnya szélvihar söpört végig országszerte. Egy lakos jelezte a délelőtti 

órákban felé, hogy az egyik Önkormányzati ingatlanokról is hullottak le a tetőről darabok. 

Kéri, hogy vizsgáljuk meg az ingatlanokat, mivel a mi tulajdonunk, javítsuk ki a problémát.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Köszöni a jelzést, elmondja, ha valakinek ilyen problémája van, akkor jelezni kell időben.  

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Arra kéri a képviselő társakat, hogy lehet, hogyha később is kapják meg a meghívót, akkor is 

jöjjenek el. Ő is volt képviselő 8 évig, és ez idő alatt előfordult, hogy a testületi ülés 

anyagának egy részét csak közvetlen ülés előtt kapta meg. Igaz, ő nyugdíjas jelenleg, de 

mikor dolgozott még délután 14.00 óráig a Bányában, akkor is mindig ide tudott érni 15.00 

órára. Úgy gondolja, hogy a képviselő-testület tagjai esküt tettek a képviselővé 

választásukkor, amelyben azt is vállalták, hogy testületi-ülésre időben ideérkeznek. 

 

 

Frey Szabolcs képviselő: 

 

Valóban erre tettünk esküt, de a törvényesség van, amit megkövetel. Igaz, hogy neki is 

rugalmas munkaideje van, de előfordulhat, hogy a testületi ülés előtti egy nappal kapott 

meghívó már kicsit késő. Lehet az embernek programja is.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Tájékoztatja a testület tagjait, hogy beadásra került a rendkívüli támogatási igény a Magyar 

Államkincstár felé. Ezúton szeretné megköszönni Törő Gábor képviselő úrnak, hogy a beadott 

támogatáshoz tudtunk csatolni egy támogató levelet, melyet a képviselő úr írt Pusztavám 

Község Önkormányzatának támogatása érdekében.  

 

 

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

testület ülését bezárta. 

 

Kmft. 

  

 

    Lisztmayer János                            Dr. Légrádi Gábor                       Stettner Attila 

       polgármester                                          jegyző                           jegyzőkönyv-hitelesítő 


