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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 20-án 

megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 20--i rendkívüli 

nyilvános ülésen hozott határozatai (teljes határozat a jegyzőkönyvben): 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

74/2015 (V.20.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2015. május 

20-i rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülés 

napirendjét elfogadja. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

75/2015 (V.20.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Stettner Attila alpolgármestert választja 

meg. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

76/2015 (V.20.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Móri Többcélú 

Kistérségi Társulási Megállapodás X. számú 

módosítását elfogadja. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

77/2015 (V.20.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Móri Többcélú 

Kistérségi Társulási Megállapodás XI. számú 

módosítását elfogadja. 
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

78/2015 (V.20.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Vértes-

Gerecse Vidékfejlesztési Közösség felé fizetendő 

148 140 Ft tagdíjbefizetést vállalja. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

79/2015 (V.20.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Mór Városi 

Önkormányzat talajterhelési díjról szóló rendelet-

tervezetét elfogadja. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

80/2015 (V.20.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az internet 

szolgáltatás biztosítására két hónapos próbaszerződést 

köt a Rolet Kft-vel a kapott árajánlat szerint: 

Polgármesteri Hivatal részére a Rolet óriáscsomagra – 

14 900 Ft/hó áron, az önkormányzat egyéb 

intézményeiben: Óvoda, Művelődési ház, Egészségház, 

Sport létesítményekben a Rolet ADSL 20 M csomagra 

– 9 900 Ft/hó áron. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

81/2015 (V.20.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Rolet Kft. a 36 

m
2
-es irodahelységének bérleti díja 2015. július 1-től 

30 000 Ft/hónap, valamint a Polgármesteri Hivatal 

rezsidíjának a 10%-a havonta. 
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

82/2015 (V.20.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 

támogatására vonatkozó pályázatra az óvodai 

konyhát üzemeltető Pusztavám Község 

Önkormányzata pályázatot nyújt be és egyben a 

szükséges 25% mértékű önerő összegét biztosítja. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

83/2015 (V.20.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavámi 

Torna Club a számlájára megérkezett összeget utalja 

vissza az önkormányzat költségvetési számlájára, 

majd az önkormányzat kettő banki napon belül az 

éves megítélt támogatási összegből időarányosan 6 

havi támogatási összeget a Pusztavámi Torna Club 

valamint a Polgárőr Egyesület számlájára átutal. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

84/2015 (V.20.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a falunapi főzés 

kapcsán a civil szervezeteket az alapanyag (a főzéshez 

szükséges hús) megvásárlásával támogatja. Úgy 

határozott továbbá, hogy a népi játékok költségét 

80 000 Ft összegben, valamint a lovas kocsikázás 

költségét 20.000 Ft összegben, továbbá a Viking 

zenekar költségét 115.000 Ft és a Taganez Kft. 

zeneszolgáltatásának költségét 95.000 Ft összegben 

biztosítja. 
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 20-án 

megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről. 

 

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

64-66. 

 

Jelen vannak: 

 Lisztmayer János polgármester 

 Emmerling Józsefné 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. Megállapítja, hogy 6 képviselő jelen van, így a képviselő-testületi ülés 

határozatképes. Távolmaradását jelentette be Frey Szabolcs képviselő egyéb elfoglaltsága 

miatt.  

 

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

testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

74/2015 (V.20.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2015. május 

20-i rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülés 

napirendjét elfogadja. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Napirendi pont: Móri Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodás X. számú, majd XI. 

számú módosítása 
Előadó: Polgármester 

 

2. napirendi pont: Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség tagdíjjal kapcsolatos kérelme 

Előadó: Polgármester 

 

3. napirendi pont: Mór Város Önkormányzatának talajterhelési díjról szóló rendelet-tervezete 

Előadó: Polgármester 
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4. napirendi pont: Rolet Kft. Szerződése, árajánlata 

Előadó: Polgármester 

 

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-testületének jelenlévő 6 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

75/2015 (V.20.) 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: 

 

1. napirendi pont: Móri Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodás X. számú, majd 

XI. számú módosítása 
Előadó: Polgármester 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Ezen napirenden belül a Móri Többcélú Kistérségi Társulás X. módosítását kell elfogadnunk, 

amely arról szól, hogy Magyaralmás község önkormányzata az óvodai ellátását a Móri 
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Kistérségi Társuláson belül kívánja a továbbiakban ellátni. Mivel a hatályos megállapodás 

alapján, mindig a hónapnak az elején kell ezeket a dolgokat elrendezni, de mivel a 

magyaralmási óvoda, a mostani óvodából csak augusztus 31-el tud csak kiválni, akkor a 

hónap utolsó napján tud csak belépni. Ezért ez a pont módosításra szorul. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

76/2015 (V.20.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Móri Többcélú 

Kistérségi Társulási Megállapodás X. számú 

módosítását elfogadja. 

 

 

Felelős:     Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: azonnal 

 

 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

A XI. sz. módosításban szereplő változás, hogy Bakonycsernye és Balinka községek 

önkormányzata kilépne a Zengő Óvoda Kistérségi Társulásból és önállóan szeretnének 

tovább működni.  A társulási megállapodásban elég sok pont van, amely módosul, lényege, 

hogy kikerül belőle Bakonycsernye és Balinka óvodája, a Magyaralmási óvoda pedig belép.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

77/2015 (V.20.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Móri Többcélú 

Kistérségi Társulási Megállapodás XI. számú 

módosítását elfogadja. 

 

Felelős:     Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: azonnal 
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2. Napirendi pont: Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség tagdíjjal kapcsolatos 

kérelme 

Előadó: Polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

A megkeresésnek a lényege, hogy Pusztavám Község Önkormányzata a Vértes-Gerecse 

Vidékfejlesztési Közösségen keresztül elég sok pályázatot nyújtott be, amelyek nyertes 

pályázatok voltak. Így több, mint 50 MFt-ot nyerhetett a község. Ezáltal olyan kérésük van 

önkormányzatunk felé, hogy az éves tagdíj mértékét felemelnék 148 140 Ft-ra, amelyhez a 

testület jóváhagyását szeretnék kérni. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

78/2015 (V.20.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Vértes-

Gerecse Vidékfejlesztési Közösség felé fizetendő 

148 140 Ft tagdíjbefizetést vállalja. 

 

 

Felelős:     Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: azonnal 

 

 

 

3. napirendi pont: Mór Város Önkormányzatának talajterhelési díjról szóló rendelet-

tervezete 

Előadó: Polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Mivel kistérségi tagok vagyunk, így hozzá kell járulnunk nekünk is, mint 

tagönkormányzatnak. Pusztavám Községet ez a változás nem érinti.  

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

A Készenléti lakásokat nem érinti? 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

De érinti, de ez a szerződés ránk, mint önkormányzatra semmilyen kötelezettséget nem jelent. 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

79/2015 (V.20.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Mór Városi 

Önkormányzat talajterhelési díjról szóló rendelet-

tervezetét elfogadja. 

 

 

Felelős:     Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: azonnal 

 

 

4. napirendi pont: Rolet Kft. Szerződése 

Előadó: Polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A héten Szabó Péter ügyvezető úrral egyeztetések folytak. Az anyagot előzetesen megkapta 

mindenki. Van egy technikai háttere is az egész résznek. Az utolsó árajánlatot javasolja, 

amely 34 EFt+ÁFA csomagot javasolná a testületnek elfogadásra. Jelenleg is ez a szerverünk 

van. Előző testületi ülések egyikén abban egyeztünk meg, hogy van egy 9900 Ft-os, ami az 

Egészségháznál, Művelődési háznál, Óvodánál és a Sportnál elegendő lenne. Olyan 

megegyezés történt, hogy egy próbaszerződést köt a Rolet Kft. és az Önkormányzat két 

hónapra. Ennek fő oka a Polgármesteri Hivatalban kipróbálnánk a Rolet óriás csomagot, mely 

elvileg elegendő. De ha menet közben mégis módosítani kéne, akkor utána megkötnénk a 

végleges szerződést. Így összességében kb. 104 EFt lenne az internet szolgáltatás.    

Megkérdezi a testület tagjait, hogy megköthető-e a próbaszerződés? 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Rendben van ez így szerinte. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

80/2015 (V.20.) határozata 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az internet 

szolgáltatás biztosítására két hónapos próbaszerződést 

köt a Rolet Kft-vel a kapott árajánlat szerint: 

Polgármesteri Hivatal részére a Rolet óriáscsomagra – 

14 900 Ft/hó áron, az önkormányzat egyéb 

intézményeiben: Óvoda, Művelődési ház, Egészségház, 

Sport létesítményekben a Rolet ADSL 20 M csomagra 

– 9 900 Ft/hó áron. 

 

Felelős:     Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: azonnal 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A Rolet Kft. a Polgármesteri Hivatal helyiségében működteti irodáját mindenféle térítési díj 

nélkül. Javasolná, hogy 2015. július 1-el egy bérleti díjat kéne meghatározni. A Polgármesteri 

Hivatal épülete összese 360 m
2
, melyből a szóban forgó helység 36 m

2
. Javasolná ezek 

alapján, ha a továbbiakban is igény tart a Rolet KFt. a helységre, akkor havi 30 000 Ft bérleti 

díjat, valamint a  Polgármesteri Hivatal havi rezsi díjának 10%-át fizessen a Rolet Kft. az 

önkormányzatnak.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

81/2015 (V.20.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Rolet Kft. a 36 

m
2
-es irodahelységének bérleti díja 2015. július 1-től 

30 000 Ft/hónap, valamint a Polgármesteri Hivatal 

rezsidíjának a 10%-a havonta. 

 

 

Felelős:     Lisztmayer János polgármester 

                    Határidő: azonnal 

 

 

 

5. napirendi pont: Egyebek 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium által került kiírásra egy pályázat, a gyermekétkeztetés 

feltételeit javító fejlesztéseket támogatására.  Ennek során pályázhatnánk az óvodai konyhánk 

korszerűsítésére. Két üstünk van jelenleg, de az egyik az lyukas, így az használaton  kívül 
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van, így a pályázat keretében szeretnék ennek az üstnek a cseréjét megvalósítani. 25%-os 

önrészt kell hozzá az önkormányzatnak biztosítania. Kéri a testületi tagokat, hogy 

támogassák, illetve amennyiben kérdésük van, azt tegyék fel. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

82/2015 (V.20.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 

támogatására vonatkozó pályázatra az óvodai 

konyhát üzemeltető Pusztavám Község 

Önkormányzata pályázatot nyújt be és egyben a 

szükséges 25% mértékű önerő összegét biztosítja. 

 

 

Felelős:     Lisztmayer János polgármester 

                    Határidő: folyamatos 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Javaslattal él a testület tagjai felé, hogy a kitűntető címeket, amelyeket a falunap során szokott 

az önkormányzat adományozni, azok a továbbiakban augusztus 20-án kerüljenek átadásra. 

Véleménye szerint ezen a nagy ünnepen nagyobb jelentősége lenne a kitűntető címek 

átadásának. Egyben kéri a segítségét a testület tagjaitól, hogy amennyiben valakinek 

valamilyen a cím odaítélésére személyi javaslata lenne, akkor a javaslatát tegye meg, hogy a 

júniusi testületi ülésen döntés születhessen. 

 

Továbbá tájékoztatja a testület tagjait, hogy a hősök napi megemlékezés 2015. május 31-én 

11.00 órakor kezdődne az evangélikus emlékműnél, majd onnan közös felvonulás után a 

katolikus emlékműnél folytatódna. Felkéri Stettner Attila alpolgármestert, hogy az egyik 

emlékező beszédet mondja el. A zenei kíséretet zenekar biztosítja. 

 

Köszönőlevelet kapott a képviselő-testület az Általános Iskolától. Nickelsdorfban jártak a 

gyermekek május 9-én, melynek a buszköltségét az önkormányzat fedezte. Nagyon jól érezték 

magukat gyerekek- felnőttek egyaránt, egy jól sikerült nap volt, úgy néz ki, hogy ez egy 

többször ismétlődő dolog lehetne.  

 

Pályázati lehetőség lenne azon települések számára, akik nem kaptak semmilyen 

adósságrendezést az elmúlt évben. Ennek során az önkormányzat intézményeinek 

fejlesztésére lehet pályázni. A tavalyi évben volt már egy ilyen kiírt pályázat, amelyen indult 

is az önkormányzat, de akkor nem kerültünk a nyertes pályázók közé. Ekkor 47 MFt körüli 

összegre pályázatunk, de az akkori pályázati kiírás szerint nem volt szükség önrészre. Az idei 

évben szükség van önrészre, amely az adóerő-képesség függvényében van meghatározva, a 
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mi esetünkben ez 25%-ot jelent.  Maximum 30 MFt-ra lehet idén pályázni, de nyilván az 

önrész miatt sem pályáznánk ekkora összegre. Kéri a testület tagjait, hogy tegyenek javaslatot, 

hogy egyáltalán elinduljon-e az önkormányzat ezen a pályázaton, ha igen, akkor segítséget 

szeretne kérni a képviselőktől a következő hetekben, napokban, hogy együtt dolgozzák ki a 

pályázatot, együtt határozzák meg a pályázati célt. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Figyelmébe ajánl a testület tagjainak egy pályázati lehetőséget, amelyben belterületi utak, 

járdák felújítására lehet pályázni, valamint iskolai és óvodai intézmény-fejlesztésre is. Szintén 

ugyanolyan feltételekkel, mint a konyhai pályázat. Önerő hasonlóan szükséges.  

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Mindenképpen utána kell járni ennek a lehetőségnek, főleg a járda felújítási résznek, mivel ez 

már évek óta probléma a községben. 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

A Sport válaszlevelét mindenki megkapta. Változatlanul az álláspontja az, hogy az a pályázati 

pénz, ami a Pusztavámi Torna Club számláján van, az az önkormányzaté. Úgy gondolja, hogy 

ha visszautalja a Sport az önkormányzat számlájára a pénzt, akkor a két civil szervezetnek, 

amelynek támogatást ítéltünk oda, az megkaphatná a visszautalt összegből a megítélt 

támogatást egy részét. Amennyiben nem érkezik meg a pénz, fenn áll a kockázata, hogy 

hónap végén munkabéreket sem tudunk fizetni, emellett fenn áll az a veszély is, hogy az 

óvoda konyhájának a rezsi költségét ki tudjuk-e fizetni. Testületi döntést szeretne kérni, hogy 

ezt a pénzt utalják vissza, majd a képviselő testület döntsön, hogy a megítélt támogatás hány 

százalékát utaljuk át.  

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Támogatja, hogy a pénz kerüljön visszautalásra, majd rögtön döntsön is javaslata szerint a 

testület, hogy a megítélt támogatásnak hány százaléka kerüljön rögtön visszautalásra. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

83/2015 (V.20.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavámi 

Torna Club a számlájára megérkezett összeget utalja 
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vissza az önkormányzat költségvetési számlájára, 

majd az önkormányzat kettő banki napon belül az 

éves megítélt támogatási összegből időarányosan 6 

havi támogatási összeget a Pusztavámi Torna Club 

valamint a Polgárőr Egyesület számlájára átutal. 

 

Felelős:     Lisztmayer János polgármester 

                   Határidő: azonnal 

 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Mindenki kapott egy programtervezetet. Ami fix benne, hogy a szombati nap folyamán a 

Megyei Nemzetiségi Napot Pusztavám fogja megtartani. Ehhez anyagilag a községnek hozzá 

nem kell járulnia, mert a Tánccsoport, mint rendező kap a Megyei Német Nemzetiségi 

Önkormányzattól 1,6 MFt-ot a rendezvény megszervezésére, megrendezésére.  

A program tervezet minden képviselőtestületi tagnak kiosztásra kerül. Kéri, hogy mindenki 

mondja el a véleményét. 

Döntések szükségeltetnek egy-két dologban: 

Döntés szükséges a szombati napról, miszerint van egy ajánlatunk, hogy 12 fajta népi játékot 

hozna egy vállalkozó bruttó 80 000 Ft-ért, ezért az összegért 7 órán keresztül ingyen 

biztosítaná a gyerekeknek a játszási lehetőséget. A szombati nap költségeit ezen felül a 

tánccsoport fogja fedezni. Ami költségként felmerül még az a 20 EFt-os lovas kocsikázás, ami 

a programtervezetbe is le van írva. 

Döntés szükséges a péntek estéről is, ahol a Viking zenekar játszana bruttó 115 EFt-ért.  

Megkérdezi a képviselőket, hogy szerintük a vasárnapi napra kell-e valami plusz fellépő, 

program még? Esetleg egy főzőverseny a civil szervezetek között, de ez a program is csak 

vasárnapi délelőttre tehető, mivel a szombati napon a nemzetiségi csoportok a nemzetiségi 

napon vesznek részt. 

Felveti annak a lehetőségét, hogy az önkormányzat állapodjon be egy búcsút szolgáltató 

vállalkozóval, hogy egy bizonyos összeg befizetése mellett, a pusztavámi óvodás és általános 

iskolás gyerekeknek vasárnap 14.00 órától 19.00 óráig a búcsú ingyen lenne.  

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Hány gyerekről beszélünk? 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Kb. 220-230 gyerekről beszélünk. 

Javasolná, hogy sorba menjenek azon a programokon, amelynek anyagi vonzatai vannak az 

önkormányzat számára. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 
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Javasolja, hogy idén vasárnap ne legyen ingyen búcsú a pusztavámi gyermekeknek, de a 

szombati napi népi fajátékost és Viking zenekart mindenképpen javasolja elfogadni, valamint 

a lovas kocsikázást is. 

 

 

Grósz András képviselő:  

 

Szó volt az elején arról, hogy karszalagot lehessen vásárolni pl. 1000 Ft-ért, és a főzőverseny 

során akik vettek karszalagot, azok ingyen ehessenek a civil szervezetek által főzött ebédből. 

Majd a befolyt összeget szét lehetne osztani azok az egyesületek között, akik nem kapnak 

önkormányzati támogatást. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Volt egy felvetés valóban, de arról volt szó, hogy a civil szerveztek a főzéshez szükséges húst 

megkapnák, akik megfőznék, és becsület kasszával elrendezve, ha valaki szeretne pl. a 

zenekarnál enni, akkor az adományt fizetne. 

A szalaggal az a helyzet, hogy meg kell határozni egy fix árat, amiért pl. támogatói jegyet 

kapna. El kell akkor dönteni, hogy mennyi lenne ez a támogatói jegy, majd amelyik civil 

szervezetet támogatni szeretnék, annál a jegyek leadásra kerülnek, a végén pedig jegyek 

darabszámai alapján a befolyt összeg szétosztásra kerül. Ez is egy megoldás lehet akár 

karszalaggal is. De ennek van egy másik hátulütője is, nem biztos, hogy mindenki adna pl. 

500 Ft-ot egy levesért. Így nem is eszik inkább. Ezért lenne jobb dolog véleménye szerint, ha 

mindenki megkapná az alapanyagot, főzze meg saját ételét, van egy becsületkassza, és 

önmagától amennyit gondol, annyit dob bele. Bár a szalagos megoldás meg nem kerülne 

semmibe az önkormányzatnak. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Teljesen jónak tartja akár a karszalagos, akár az ételjegyes megoldást is, annyi módosítással, 

hogy egy helyen lehessen befizetni egy támogatói jegyet, aztán utána valamilyen szisztéma 

szerint lehessen szétosztani, nem kéne leadni a civil szervezeteknél. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

El kell dönteni, hogy melyik variáció legyen, kapjon mindenki egyformán, vagy tényleg 

melyik szervezetnél mennyi támogatói jegy kerül leosztásra. Talán ezért lenne jobb megoldás, 

ha minden civil szervezet ugyanannyi értékben kapna alapanyagot, és menne a 

becsületkassza. Az a baj, hogy nem mindenkinek van lehetősége anyagilag pl. egy négytagú 

családnak, hogy fejenként 1000 Ft-ot adjon.  

 

 

Grósz András képviselő: 

 

Pont ezért lehet, hogy egy kis verseny lenne a civilek között. 
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Lisztmayer János polgármester: 

 

Igazából azért javasolná a becsületkasszás megoldást, hogy mindenki pl. a Nyugdíjas Klub, 

Mozgássérült Klub is kaphasson azért valamilyen kis támogatást.  

A főzés mellett másfajta programra is szükség van. Pl. versenyek, arcfestés a gyerekeknek, 

vannak helyi művészeink: pl. Ruff Niki, Hadusfalvy Polett. Van egy helyi illetőségű zenekar, 

a Minkáék. Ők nettó 70 EFt-ért jönnének. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

84/2015 (V.20.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a falunapi főzés 

kapcsán a civil szervezeteket az alapanyag (a főzéshez 

szükséges hús) megvásárlásával támogatja. Úgy 

határozott továbbá, hogy a népi játékok költségét 

80 000 Ft összegben, valamint a lovas kocsikázás 

költségét 20.000 Ft összegben, továbbá a Viking 

zenekar költségét 115.000 Ft és a Taganez Kft. 

zeneszolgáltatásának költségét 95.000 Ft összegben 

biztosítja. 

 

 

Felelős:     Lisztmayer János polgármester 

                    Határidő: 2015. június 14. 

 

 

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 


