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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 07-i nyilvános ülésén 

alkotott rendeletei: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2015 (X.08.) sz. önkormányzati rendelete  

a települési szilárd hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló 

3/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2015 (X.08.) sz. önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 2/2014. 

(II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2015 (X.08.) sz. önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 07-i nyilvános ülésen 

alkotott rendeletei: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

154/2015 (X.07.) határozata 

a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2015. október 

07-i nyilvános képviselő-testületi ülés napirendjét 

elfogadja. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

155/2015 (X.07.) határozata 

jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Stettner Attila alpolgármestert választja 

meg. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

156/2015 (X.07.) határozata  

Pusztavám Község településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő 

Partnerségi Egyeztetési Szabályzatáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 31462012. (XI. 8) Korm. 

rendelet 29. § szakaszában kapott felhatalmazás 

alapján elfogadja a jelen határozat mellékletét képező 

szöveggel Pusztavám Község Partnerségi Egyeztetési 

Szabályzatát. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

157/2015 (X.07.) határozata  

az állattetemek elszállítására, ártalmatlanítására 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-

Testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

megkeresi az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt-t, majd 
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szerződést köt az állattetemek elszállítására 

mindaddig, amíg ez Kistérségi szinten rendezve nem 

lesz. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

158/2015 (X.07.) határozata  

a köztisztaság fenntartásáról szóló rendeletének  

megtárgyalásáról, elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-

Testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

köztisztaság fenntartásáról szóló rendelettervezetet a 

következő testületi ülésen tárgyalja meg és fogadja el. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

159/2015 (X.07.) határozata  

a szociális tűzifa rendeletének 2.§ (3) bekezdéséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-

Testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

szociális tűzifa igénylés során a szociális tűzifáról szóló 

rendelet 2. § (3) bekezdését módosítja annyiban, hogy 

a „vagyoni” szó kivételre kerül. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

160/2015 (X.07.) határozata  

dr. Böjte Tekla doktornőnek a  

fogorvosi helyiség bérbeadásáról  

és a fogorvosi helyiség felszerelésének kéréséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-

Testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy dr. 

Böjte Tekla fogorvos asszony kérését nem támogatja, 

a röntgengéphez anyagiakkal nem járul hozzá, 

cserében az egészségházban lévő fogorvosi rendelőért 

6 hónapig bérleti díjat nem kér.   

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

161/2015 (X.07.) határozata  

a Pusztavámi Torna Club valamint a  

Polgárőr Egyesület támogatási kifizetéséről 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-

Testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

Pusztavámi Torna Clubnak a megítélt támogatásából 

650 EFt, a Polgárőr Egyesületnek 200 EFt kerüljön 

kifizetésre. 
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 07-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, valamint a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy 6 képviselő jelen van, így 

a képviselő-testületi ülés határozatképes. Késését jelentette be Grósz András 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 

154/2015 (X.7.) határozata 

a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2015. október 

07-i nyilvános képviselő-testületi ülés napirendjét 

elfogadja. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1) Településrendezési terv módosításához Partnerségi Egyeztetési Szabályzat elfogadása 

Előadó: Jegyző 

 

2) Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/1202-1/2015 számú javaslatával 

kapcsolatban („az állatok védelméről és kíméletéről”, „az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletről”, az „állategészségügyi szabályzatról” szóló rendelkezések felülvizsgálata, 

szükség esetén rendeletmódosítás, rendeletalkotás) 

Előadó: Jegyző 
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3) Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/163-1/2015 számú javaslatával 

kapcsolatban („hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról”, „a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtéséről” szóló rendelkezések felülvizsgálata, szükség esetén 

rendeletmódosítás, rendeletalkotás) 

Előadó: Jegyző 

 

4) Szociális tűzifa igénylésével kapcsolatban rendeletalkotás 

Előadó: Jegyző 

 

5) Belső ellenőrzési jelentés. Belső ellenőrzési terv felülvizsgálata, módosítása.  

Előadó: Polgármester, jegyző 

Zárt ülés  

 

6) Egyebek 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

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

tegye meg, hogy elvállalja-e ezen tisztséget. 

 

 

Stettner Attila alpolgámester: 

 

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 

155/2015 (X.07.) határozata  

jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Stettner Attila alpolgármestert választja 

meg. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 



 8 

Napirendi pontok: 

 

1. napirendi pont: Településrendezési terv módosításához Partnerségi Egyeztetési 

Szabályzat elfogadása  

Előadó: Jegyző 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Folyik a településrendezési terv módosítása. Ehhez a VÁTI megküldte nekünk a Partnerségi 

Egyeztetési Szabályzatról szóló határozati javaslatát. Arról szól, hogy hogyan adunk mi ki 

tájékoztatást. Mi a tájékoztatást a hirdetőtáblán való kifüggesztéssel oldjuk meg. 

Természetesen bárki betekinthet a dokumentumokba, ügyfélfogadási időben. Elfogadásra 

javasolja a határozatjavaslatot, mivel kötelező eleme a rendezési terv elfogadása 

folyamatának, hogy ezt is elfogadjuk. 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

A 2015. december 31-i határidőt tudjuk tartani a rendezési terv módosítás befejezésével? 

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Igen, a VÁTI-val megbeszéltük, hogy ennek a szabályzatnak az elfogadása után egy közös 

egyeztetés lesz ismét, ahova az érdekelteket is meghívjuk. 

 

 

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 

156/2015 (X.07.) határozata  

Pusztavám Község településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő 

Partnerségi Egyeztetési Szabályzatáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 31462012. (XI. 8) Korm. 

rendelet 29. § szakaszában kapott felhatalmazás 

alapján elfogadja a jelen határozat mellékletét képező 

szöveggel Pusztavám Község Partnerségi Egyeztetési 

Szabályzatát. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

 dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Azonnal 

 



 9 

 

2. napirendi pont: Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/1202-1/2015 számú 

javaslatával kapcsolatban („az állatok védelméről és kíméletéről”, „az 

élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről”, az „állategészségügyi szabályzatról” szóló 

rendelkezések felülvizsgálata, szükség esetén rendeletmódosítás, rendeletalkotás) 

Előadó: Jegyző 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Javaslat érkezett a Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya részéről. Felhívták a 

figyelmünket arra, hogy önkormányzati feladat a kóborállatok befogására vonatkozó, 

valamint az állati eredetű melléktermékek elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozó 

feladat. Az első esetben meg fogjuk erősíteni, hogy mi ezt Kistérségi ellátás keretein belül 

gyakoroljuk.  A másik eset az elhullott állatok elszállításával kapcsolatos. Erre vonatkozik 

egy jogszabály, amely megmondja, hogy az adott helyen az elhullott állat elszállítása kinek a 

kötelessége. A közúton elhullott állatok esetében a Közútkezelő Zrt-vel egyeztetve történik 

ennek a dolognak a megoldása, más esetben a mi kötelezettségünk – erre hívták fel 

figyelmünket. Egy cég foglalkozik ezzel az országban, az ATEV nevű cég. Megkerestük őket, 

mint más település is, mi is le fogunk szerződni velük, mindaddig, amíg ezt Kistérségi szinten 

nem tudjuk megoldani. Ezt a tájékoztatást kérem határozattal elfogadni. 

 

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 

157/2015 (X.07.) határozata  

az állattetemek elszállítására, ártalmatlanítására 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-

Testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

megkeresi az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt-t, majd 

szerződést köt az állattetemek elszállítására 

mindaddig, amíg ez Kistérségi szinten rendezve nem 

lesz. 

 

Felelős:   dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Azonnal 

 

 

 

3. napirendi pont: Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/163-1/2015 számú 

javaslatával kapcsolatban („hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról”, „a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről” szóló rendelkezések 

felülvizsgálata, szükség esetén rendeletmódosítás, rendeletalkotás) 

Előadó: Jegyző 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző:  
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Három kérdésben hívták fel a figyelmünket pontosításra: Az egyik a hulladék közszolgáltatás, 

a másik a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz, illetve a településtisztasági 

rendelkezéseink. Mind a három ponthoz kap anyagot a testület minden tagja, a harmadik 

ponthoz rögtön javaslatot is tesz, hogy az egy következő testületi ülésen kerüljön 

megtárgyalásra.  

 

A hulladékos és a szennyvizes dolognál technikai adatokat kell átírni, amely sajnálatos módon 

nem történt meg. Ez a szolgáltatók nevének átírását jelenti csupán. Hulladék közszolgáltatónk 

a Depónia Kft., a rendeletünkben még a Saubermacher Kft. szerepelt, a szennyvíznél igaz 

döntés volt már előzetesen róla, átvezetve nem lett, hogy Pataki Lajos egyéni vállalkozó kerül 

a 2.§-ba be, mint vállalkozó, illetve az ártalmatlanító telephez a Fejérvíz Zrt. kerül beírásra 

rendeletünkben. 

 

A harmadik pontot, mint már említésre kerül, javasolja jegyző úr egy következő ülésen 

tárgyalni.  

 

 

Időközben megérkezett Grósz András képviselő (16.23 perckor) 

 

Első pont: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2015 (X.08.) sz. önkormányzati rendelete  

a települési szilárd hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló 

3/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

Második pont:  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2015 (X.08.) sz. önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 2/2014. 

(II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Harmadik pont:  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

158/2015 (X.07.) határozata  

a köztisztaság fenntartásáról szóló rendeletének  

megtárgyalásáról, elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-

Testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

köztisztaság fenntartásáról szóló rendelettervezetet a 

következő testületi ülésen tárgyalja meg és fogadja el. 

 

Felelős:   dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: 2015. december 31. 

 

 

 

4. napirendi pont: Szociális tűzifa igénylésével kapcsolatban rendeletalkotás 

Előadó: Jegyző 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző:  

 

A szociális tűzifaigényléssel kapcsolatos pályázatunkat befogadták. Készült egy 

rendelettervezet. Ennek a rendelettervezetnek a 2 §. (3) pontjáról szeretné kikérni a testületi 

tagok véleményét. Itt arról van szó, hogy az igénylésnél az igénylő esetében vizsgálatra 

kerüljön a vagyoni helyzet is, avagy csak a szimpla jövedelem.  

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Nem javasolná, hogy bonyolítsuk. 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Javasolja ő is úgy elfogadni a rendeletet, hogy a vagyon kerüljön ki belőle, valamint újként 

került a rendelettervezetbe, hogy kerüljön a képviselő-testület hatásköre alá a döntés - eddig 

polgármesteri hatáskör volt.  

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Nem lassítja le nagyon az ügyintézési időt, ha a testület dönt? 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  
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Módosítható úgy is, hogy a polgármester döntsön. 

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

 

Két dologról kell szavaznia a testületnek: 

 

Elsőként szavazni szükségeltetik, hogy a 2.§ (3) bekezdésben a „vagyoni” szó kivételre kerül, 

másodikként, hogy módosítjuk a rendelettervezetünket, hogy a polgármester hatásköre legyen 

a döntés.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

159/2015 (X.07.) határozata  

a szociális tűzifa rendeletének 2.§ (3) bekezdéséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-

Testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

szociális tűzifa igénylés során a szociális tűzifáról szóló 

rendelet 2. § (3) bekezdését módosítja annyiban, hogy 

a „vagyoni” szó kivételre kerül. 

 

Felelős:   dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Azonnal 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2015 (X.08.) sz. önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

6. napirendi pont: Egyebek 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a fogorvosi praxist megvásárolták. Jelenleg úgy néz ki, 

hogy november 1-től újra lesz fogászat Pusztavámon. Megkeresett minket a doktornő dr. 

Böjte Tekla. Két kéréssel fordult hozzánk: az egyik kérése, hogy szeretné, ha a képviselő 
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testület hozzájárulna ahhoz, hogy vásároljunk egy röntgen gépet, melynek ára 780 000 Ft. Ez 

egy olyan fajta röntgen, amihez ki sem kell szállni a fogorvosi székből, ott meg lehet oldani a 

dolog. Ő ezzel párhuzamosan elkezdi felszerelni a rendelőt, úgy, hogy párhuzamosan egy 

panoráma röntgen vesz e mellé a doktornő. Arról kéne döntenünk, hogy hozzájárulunk-e 

anyagiakkal, és megvásároljuk-e a röntgengépet. 

 

Grósz András képviselő: 

 

Ha a doktornő vesz egy profi panoráma röntgent, akkor nekünk miért kell nekünk egy másikat 

venni? 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Mindkét eszköz másra való, egy ismertető anyagot adott a doktornő, amelyet a testület 

tagjainak körbead. 

 

 

Emmerling Józsefné képviselő: 

Ha megvásároljunk, akkor az önkormányzat tulajdona lesz, akkor a javítása, karbantartása is 

az önkormányzatot terheli? Javasolja, hogy amennyiben megveszi az önkormányzat, akkor 

bérleti díj fejében kéne odaadni használatra. 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Mivel kulcsot is szeretne kapni helyiséghez a doktornő, így beszélni kell, hogy mi módon 

használhatja a helységet a doktornő.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Nem támogatja a vásárlást. Támogathatná a testület a doktornőt olyan formában is, ha a 

bérleti díjból adunk kedvezményt. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

Javasolja, hogy a bérleti díj alól mentességet kapjon egy évig. 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Fél évi mentesség is elég lenne véleménye szerint.  

 

 

Frey Szabolcs képviselő: 

 

A doktornőnek most emeltük fel a bérleti díját, és lehet, hogy az nem lenne vele szemben 

etikus ha egy évig nem kérnénk a fogorvos asszonytól bérleti díjat. 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

160/2015 (X.07.) határozata  

dr. Böjte Tekla doktornőnek a  

fogorvosi helyiség bérbeadásáról  

és a fogorvosi helyiség felszerelésének kéréséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-

Testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy dr. 

Böjte Tekla fogorvos asszony kérését nem támogatja, 

a röntgengéphez anyagiakkal nem járul hozzá, 

cserében az egészségházban lévő fogorvosi rendelőért 

6 hónapig bérleti díjat nem kér.   

 

Felelős:   Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Tájékoztatás képpen kaptunk egy levelet, hogy Bodajk város kilép az óvodai társulásból. A 

polgármestereknek október 31-ig kell dönteni, hogy a kiválás miképpen történjen. Ha 

elegendő információval rendelkezünk, akkor október 28-án döntenünk kell a továbbiakról.  

 

 

Tájékoztatja a testület tagjait, hogy újból beadásra került egy rendkívüli támogatási igény.  

 

 

Döntést kell hoznunk a két civil szervezetünk támogatásáról. Jelenleg 1 600 EFt az, amivel 

tartozunk a Pusztavámi Torna Clubnak és Pusztavámi Polgárőr Egyesületnek. Javasolja, hogy 

a Torna Clubnak fizessünk ki 650 EFt-ot, 200 EFt-ott pedig a Polgárőrségnek, és a többiről 

majd az október 28-i testületi ülésen döntsünk.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

161/2015 (X.07.) határozata  

a Pusztavámi Torna Club valamint a  

Polgárőr Egyesület támogatási kifizetéséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-

Testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

Pusztavámi Torna Clubnak a megítélt támogatásából 

650 EFt, a Polgárőr Egyesületnek 200 EFt kerüljön 

kifizetésre. 



 15 

 

Felelős:   dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: azonnal 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Október 23-i műsorral kapcsolatban megkérdezi a testület tagjait, hogy nem vállalná-e el 

valaki az ünnepi köszöntői beszéd megtartását.  

 

 

Emmerling Józsefné képviselő: 

 

Ő szívesen bevállalja. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

A buszmegállóban ki lettek helyezve a tájékoztató táblák, de a buszmegálló tábla eltakarja 

azokat. 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Valóban, a problémát jelezni fogja az illetékesek felé. 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Van-e lejárt, kifizetetlen számlája az önkormányzatnak? 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Nincsen, a mai napig nincs olyan számla, amely lejárt már és nem lenne kifizetve. 

 

 

Frey Szabolcs képviselő: 

 

Mi van a Farkas József vállalkozó törlesztéséről és az ablakokról? 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Október 14-én lesz egy esküvő, utána jönnek és cserélik az ablakokat. 

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Van végrehajtható okiratunk, tehát amennyiben az ígéretet nem tartja be a vállalkozó, úgy 

elindíthatjuk utána a végrehajtást.  
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Emmerling Józsefné képviselő: 

 

Tervezünk-e az év vége felé egy falugyűlést? 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Igen tervezünk és közmeghallgatást is, de a pontos időpontot még nem tudjuk. 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Mivel felvetés érkezett, így kéri, hogy a következő ülésre mindenki gondolkodjon rajta, hogy 

alkossunk-e csendrendeletet pl. vasárnapra vagy sem. 

 

 

 

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 


