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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-i rendkívüli 

nyilvános ülésen hozott határozatai (teljes határozat a jegyzőkönyvben): 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

143/2015 (IX.16.) határozata 

a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2015. 

szeptember 16-i nyilvános képviselő-testületi ülés 

napirendjét elfogadja. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

144/2015 (IX.16.) határozata 

jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Pintér István alpolgármestert választja 

meg. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

145/2015 (IX.16.) határozata  

a gördülő fejlesztési terv kiegészítéséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Gördülő 

fejlesztési terv kapcsán zárt ülésen meghozott 

139/2015 (VII.22.), 140/2015 (VII.22.), 141/2015 

(VII.22.), 142/2015 (VII.22.) számú határozatokat 

jelen határozatával nyílt ülésen jóváhagyja. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

146/2015 (IX.16.) határozata  

 szociális célú tüzelőanyag pályázat 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy „a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatásának pályázatán” részt vesz, 

igénybe veszi a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 
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kiegészítő támogatást. Vállalja, hogy a szükséges önrészt (7.620,- 

Ft-ot), valamint a rászorulók helyett a fuvardíjat a költségvetés 

terhére biztosítja. Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a szociális célú 

tűzifában részesülőtől (támogatottól) ellenszolgáltatást nem kér. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

147/2015 (IX.16.) határozata  

Rendkívüli támogatási igény benyújtásáról 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, felhatalmazzák Lisztmayer János 

polgármestert és dr. Légrádi Gábor jegyzőt, hogy 2015. 

szeptember 30-ig a rendkívüli támogatási igényt nyújtsák be. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

148/2015 (IX.16.) határozata  

a helyi motoros címer használat tárgyában 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy amennyiben a helyi 

motorosok által alapított egyesület bírósági bejegyzése hivatalosan 

megtörtént, úgy a helyi rendelet értelmében beadott kérelem 

benyújtása után Pusztavám címere az egyesület lógójában 

felhasználásra kerülhet.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

149/2015 (IX.16.) határozata  

a Bursa Hungarica pályázatról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy nem vesz részt a Bursa 

Hungarica c. pályázaton. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

150/2015 (IX.16.) határozata  

rendeletek felülvizsgálatáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Kormányhivatal által 
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küldött javaslat alapján felülvizsgálja az alábbi helyi rendeleteit: 

1. az állatok védelméről, kíméletéről szóló rendeletét 

2. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó rendeletét valamint 

3. a hulladékrendeletét.  
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-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 

 Frey Szabolcs  képviselő 

Grósz András   képviselő 

Pintér István  alpolgármester 

Stettner Attila  alpolgármester 

 

Megjelent meghívott: 

 

            Dr. Légrádi Gábor  jegyző 

             

Lisztmayer János polgármester köszönti a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelent 

képviselőket, valamint a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy 6 képviselő jelen van, így 

a képviselő-testületi ülés határozatképes. Távolmaradását jelentette be Zombó Norbert 

képviselő.  

 

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

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

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

143/2015 (IX.16.) határozata 

a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2015. 

szeptember 16-i nyilvános képviselő-testületi ülés 

napirendjét elfogadja. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1) Tájékoztatás a Fejérvíz Zrt. által küldött Gördülő Fejlesztési Tervről 

Előadó: Polgármester 

2) Szociális tűzifa igénylése 

Előadó: Polgármester 

3) Szakácsnői álláspályázat elbírálása – Zárt ülés 
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Előadó: polgármester 

4) Egyebek 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Felkéri jegyzőkönyv hitelesítőnek Pintér István alpolgármester, s kéri, hogy nyilatkozatát 

tegye meg, hogy elvállalja-e ezen tisztséget. 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Elvállalja. 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

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

személyére? 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatát hozza: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

144/2015 (IX.16.) határozata  

jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Pintér István alpolgármestert választja 

meg. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1.napirendi pont: Tájékoztatás a Fejérvíz Zrt. által küldött Gördülő Fejlesztési Tervről 

Előadó: Polgármester, Jegyző 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A legutóbbi nyílt testületi ülésen döntöttünk a Fejérvíz Zrt. által kiküldött Gördülő Fejlesztési 

Tervről, de sajnálatos módon a szennyvízre vonatkozó döntéseket csupán a zárt ülésen tudtuk 

meghozni. Átadja a szót a jegyző úrnak, hogy pontos tájékoztatást adjon a testület tagjainak.  
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Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Kéri, hogy a zárt ülésen hozott határozatokat a Képviselő-testület jelen nyílt ülésen hozott 

határozatával erősítse meg. 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

145/2015 (IX.16.) határozata  

a gördülő fejlesztési terv kiegészítéséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Gördülő 

fejlesztési terv kapcsán zárt ülésen meghozott 

139/2015 (VII.22.), 140/2015 (VII.22.), 141/2015 

(VII.22.), 142/2015 (VII.22.) számú határozatokat 

jelen határozatával nyílt ülésen jóváhagyja. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

2. napirendi pont: Szociális tűzifa igénylése 

Előadó: Polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Lehetősége van az önkormányzatnak ismételten a szociális tűzifára pályázni. 

Önkormányzatunk keménylombos tűzifára összesen 6 erdei m
3
 tűzifára jogosult. Szavaznunk 

kell az önrész vállalásáról. A 6 m
3
 önrésze 7 620 Ft. Erdei m

3
-ként keménylombos fafajtára 

nettó 15 000 Ft-os támogatást kapnak az önkormányzatok. A lágylombos fajfajtákra ez a 

támogatás nettó 8 000 Ft.  

Dönteni szükséges a testületnek, hogy induljunk-e a pályázaton. 

 

 

Pintér István alpolgármester:  

 

Tájékoztatásul elmondja, hogy bruttó 19 000 - 20 000 Ft most az emelés után a fa. Most van 

akció, az ára most kb. 16 000 Ft/m
3
-re jön ki. Ez abban különbözik a többitől, hogy  

minőségre ugyanaz a vöröstölgy, mint a másik, de vékonyabb. Szociális tűzifának azonban 

tökéletesen megfelelne. 

Esetleg el lehetne gondolkodni azon, hogy faszedésre is lehetőséget lehetne biztosítani a 

lakosságnak, akinek igénye van. Akkor így 10 000 Ft/m
3
 lenne. 

 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

146/2015 (IX.16.) határozata  

 szociális célú tüzelőanyag pályázat 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy „a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatásának pályázatán” részt vesz, 

igénybe veszi a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatást. Vállalja, hogy a szükséges önrészt (7.620,- 

Ft-ot), valamint a rászorulók helyett a fuvardíjat a költségvetés 

terhére biztosítja. Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a szociális célú 

tűzifában részesülőtől (támogatottól) ellenszolgáltatást nem kér. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

              Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: Folyamatos 

 

 

4. napirendi pont: Egyebek 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Lehetőség van szeptember 30-ig ismételten rendkívüli támogatást benyújtani. Kéri a testület 

felhatalmazását, hogy a rendkívüli támogatási igényünket benyújthassuk az Államkincstár 

felé. 

 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

147/2015 (IX.16.) határozata  

Rendkívüli támogatási igény benyújtásáról 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, felhatalmazzák Lisztmayer János 

polgármestert és dr. Légrádi Gábor jegyzőt, hogy 2015. 

szeptember 30-ig a rendkívüli támogatási igényt nyújtsák be. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

              Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2015. szeptember 30. 

 



 9 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Kérelem érkezett a testülethez címerhasználat tárgyában. A helyi motorosok létre szeretnének 

hozni egy motoros egyesületet, amelynek a lógójába bele szeretnék tenni a pusztavámi címert. 

Helyi rendeletünk alapján civil szervezet jogosult használni a címert, amennyiben kérelmet 

nyújtanak be. Mivel más civil szervezetünk is használhatja, így őket kizárni már ezért sem 

lehet. Javasolja elfogadni a testület tagjainak, hogy amikor az egyesületi bejegyzésük 

megtörtént, akkor a rendelet szerinti kérelem benyújtása után engedélyezett legyen számukra 

is a címerhasználat.   

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

148/2015 (IX.16.) határozata  

a helyi motoros címer használat tárgyában 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy amennyiben a helyi 

motorosok által alapított egyesület bírósági bejegyzése hivatalosan 

megtörtént, úgy a helyi rendelet értelmében beadott kérelem 

benyújtása után Pusztavám címere az egyesület lógójában 

felhasználásra kerülhet.  

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Idén is megjelent a Bursa Hungarica pályázati lehetőség. Erről minden évben külön kell 

döntést hoznia a testületnek, hogy indulunk-e a pályázaton vagy sem. Tájékoztatásul 

elmondja, hogy amennyiben indulunk a pályázaton, úgy a felsőoktatási rendszerben 

szociálisan rászoruló tanulók kaphatnak támogatás. Utoljára amikor indultunk, akkor is csak 

egy-két gyermek fért bele a keretbe, ők 5 000 Ft-ot kaptak fejenként az önkormányzattól havi 

szinten egy tanéven keresztül. 

 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

149/2015 (IX.16.) határozata  

a Bursa Hungarica pályázatról 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy nem vesz részt a Bursa 

Hungarica c. pályázaton. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

A kormányhivatal törvényességi osztálya szakmai segédanyagot küldött szét minden 

önkormányzat részére, mivel úgy ítélték meg, hogy a fennhatóságukhoz tartozó 

önkormányzatoknál nem egységes a jogalkotási tevékenység – az állatok védelméről és 

kíméletéről szóló rendeletekben, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó rendeletekben, és a hulladékrendeletekben.  

Javasolja, hogy adjon a testület egy felhatalmazást, hogy ezen rendeleteinket mi is 

felülvizsgálhassuk, hogy az elkövetkezendő testületi ülésen a módosítások a képviselő-testület 

tagjai elé kerülhessenek megtárgyalásra, rendeletmódosításra. 

 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

150/2015 (IX.16.) határozata  

rendeletek felülvizsgálatáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Kormányhivatal által 

küldött javaslat alapján felülvizsgálja az alábbi helyi rendeleteit: 

1. az állatok védelméről, kíméletéről szóló rendeletét 

2. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó rendeletét valamint 

3. a hulladékrendeletét.  

 

Felelős: dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2015. szeptember 29. 

 

 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Tájékoztatja a testület tagjait, hogy változás történt a fogorvos terén. Úgy néz ki, hogy a 

Molnár doktor úr eladta a praxisát egy doktornőnek. Dr. Böjte Teklának hívják a hölgyet. 

Megkereste már önkormányzatunkat is. A doktornő vállalja, hogy műszerek szempontjából 

felszereli a rendelőt. Egy dolog érinti az önkormányzatot, az a fogorvosi szék. Sajnos arra 

költenünk kell, fel kell újítani, meg kell javítani. 
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Emmerling Józsefné képviselő: 

 

Mennyit fizet bérleti díjat? 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

 

Úgy ítéltük meg legelőször is, hogy induljon el a dolog és majd később döntsünk róla. A 

rezsidíjat mindenképpen fedezni kéne, de majd a testület közösen dönt róla egy későbbi 

ülésen. 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Tájékoztatja a testület tagjait, hogy Nagy Mónika is megkeresett minket, hogy szeretne 

gyógytornát itt Pusztavámon is tartani. Érdeklődött, hogy lenne-e rá lehetőség, hogy az 

egészségházban béreljen egy helységet majd a későbbiekben. 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Folyamatban van az iskolásoknak egy étkező helység kialakítása a volt technika terem helyén. 

A lényege az lenne, hogy a gyermekeknek ne kelljen lemenni az óvodába reggelizni. Ezért 

gondoltuk, hogy a nem használatos technika terem erre a célra alkalmas lenne. Ez a terem 

kifestésre került, majd be lett rendezve. Németh Kálmán főorvos úrral egyeztetve megírtuk a 

hivatalos kérelmet az Állategészségügyi Hatóság felé. Erre várjuk az engedélyt. Fontos kérdés 

még, hogy a konyhai személyzetből kell-e előírás szerint valakinek feltálalnia vagy, hogy 

megfelelő-e, ha az iskolás takarítónők is végezik el ezt a munkát.  

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző:  

 

Kértek tőlünk még három pontos vízmintát is, ez még szükséges az engedélyhez. A Fejérvíz 

Zrt-vel már felvettük a kapcsolatot. Így folyamatban van már ez a dolog is. Amint ez 

megérkezik, megkapjuk az engedélyeket az ígéretek szerint. 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Tájékoztatja a testületet a folyamatban lévő egyéb pályázatokról: 

 

Részt veszünk egy integrált területfejlesztési program. Az anyagot benyújtottunk 295 MFt-ra. 

Ebben volt betervezve a kerékpárút, az egészségház fejlesztés, az Égeres patak rendbetétele és 

az óvodai konyha fejlesztése is. 

 

Benyújtásra került az adósságkonszolidálásban részt nem vett önkormányzatoknak kiírt 

pályázat is. Itt pályáztunk a Bacsó Béla utcai vízvezető árok javítására, a Petőfi utcai járdák 

rendbetételére, Hegyalja utca útjavításra, Vasútállomás utca útjavítására valamint a 
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Polgármesteri Hivatal épületének külső szigetelésére illetve elektromos hálózatának 

felújítására.   

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

Az óvoda épületében az utolsó csoportszobában egy repedés volt. Statikust hívtunk ki, hogy 

egy hozzáértő személytől legyen szakvéleményünk. Javaslatára egy gipszpecsétet raktunk fel, 

melyet figyelni kell folyamatosan. Eddig nem jelentkezett további repedés. Amennyiben 

megjelenik újra, akkor az őszi szünetre tervezzük a javítást.  

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

A Viziközmű Társaság felszámolásához szükséges nyitott még ki nem fizetett számlánkat 

kifizettük, a felszámolás így nemsokára lezajlik.  

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

 

Településrendezési terv módosítással hol állunk? 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

A szakhatóságoktól a vélemények megérkeztek az érintettektől. Ezek szkennelés alatt vannak, 

amelyet a VÁTI-nak kell megküldenünk. Év végére úgy néz ki, hogy rendeződni fog. 

 

 

Pintér István alpolgármester:  

 

Bacsó utca 55-os számtól a 60-as számig amikor esik az eső, megáll a víz. Kérte a lakosság, 

hogy legyen ez megvizsgálva. 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Jelezték már az önkormányzat felé, a falugondnok úr meg is nézte már rá. A megoldás is 

megvan már úgy tűnik. Itt nem csak a csapadékvízzel van probléma, hanem nagyobb gond, 

hogy elég sok a talajvíz.  

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

A szennyvíz telep előtt van egy kisebb gödör. Azt kérte a lakosság, hogy az legyen 

betömegelve. A falugondnokkal időközben ezt már megnézték közösen. 

 

 

Pintér István alpolgármester: 
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Finta János korábban jelezte, hogy a házuk előtt lévő platánfa véleménye szerint rossz 

állapotban van, és ki kéne vágni. Mivel a falunak több helyén is ugyanaz a probléma fennáll, 

így megpróbálna favágókkal beszélni, ha mindenki egyetért vele. 

 

 

Pintér István alpolgármester:  

 

Két civil szervezetünknek szavaztunk meg éves támogatást. Mivel most már letelik a 

harmadik negyedév is, hogy tervezzük, van-e elképzelés, hogy mikor utaljuk át a fennmaradó 

második részt? 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Majd megnézzük, hogy mennyit lehetne átutalni, aztán majd meglátjuk. Lehet, hogy egy 

összegben nem lesz átutalva csak időarányosan. Következő testületi ülésen döntünk róla.  

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

A falu szélén a Kossuth utcára merőleges utcákban szoktak megfordulni a munkás 

buszjáratok. Valamilyen megoldást kellene találni. Ott melegítik korán reggel a buszok 

motort, és késő esete is. Amikor a munkásokat hozzák-viszik. Mivel a Bányánál lenne elég 

hely megfordulni, így intézkedni fogunk valamilyen módon – esetleges tiltó tábla 

kihelyezésével– hogy ez a probléma megszűnjön. Az ott lakók kérték ezt, az ügy folyamatban 

van.  

 

 

Frey Szabolcs képviselő: 

 

A falugondnok úr felé jelezte, hogy a Táncsics utcába ahogy felkanyarodunk ott a kanyarnál 

két oldalt kimossa a murvát az eső rendszerint. A sarkon van egy aknafedél is, amely egy 

nagy felhőszakadáskor teljesen körbemos az eső és a földből mintegy lépcsőként kiáll. Ha két 

autó szemben megy egymással, akkor az egyik autónak mindenképpen erre a „lépcsőre” fel 

kell mennie. Egyrészt az autó is károsodik, másrészt az aknafedél is tönkre fog menni.  

 

 

Emmeling Józsefné képviselő: 

 

Három édesanya kereste meg, akinek a gyermekei nagycsoportos korúak és nem igazán 

tartják szerencsésnek a vegyes csoportot, mivel most már a bölcsődések is ott vannak. Nem 

lehetne-e, hogy legalább az iskolára készülőket egy csoportba tegyék, ne vegyesen a kisebb 

csoportosokkal?   

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Az óvodavezetőnek ez jelezve lesz.  

 

 

Stettner Attila képviselő: 



 14 

 

Pont az elmúlt hetekben hallott ő is erről a dologról. Véleménye szerint is jobb, ha a 

nagycsoportosok külön vannak, nekik már az iskolára kéne előkészülni, nem a kicsikkel 

foglalkozni.  

 

Grósz András képviselő: 

 

Geretsriedben nincsen probléma a menekültek miatt? Tudni valamit az úttal kapcsolatban? 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Ajándékokról már gondoskodtunk, busz is van foglalva. Programot még nem kaptunk a 

németektől. 

 

 

Grósz András képviselő: 

 

Elég sok problémát okoz az egyesületeknek, hogy nem tudnak a helyi szervezésű 

programokról, mint most pl. a szüreti felvonulás. Két hete tudta meg a zenekar, hogy 

szeptember 19-én lesz a szüreti felvonulás. Elég késő, így a zenekar csak kis része kb. 10-15 

fő tud részt venni. Javasolná, hogy minden negyed évbe készüljön egy program lista az 

egyesületeknek, hogy milyen rendezvények lesznek, mely rendezvényeken kellene, hogy részt 

vegyenek. 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Igen, ez nagyon nagy probléma. Jelen esetben pl. a tánccsoport sem tud részt venni a szüreti 

felvonuláson. A jövőben majd semmiképpen sem így fognak szerveződni a programjaink. 

 

 

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

testület ülését bezárta. 

 

Kmft. 

 

 

    Lisztmayer János                            Dr. Légrádi Gábor                       Pintér István 

       polgármester                                          jegyző                           jegyzőkönyv-hitelesítő 


