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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 28-i nyilvános ülésen 

hozott határozatai: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

165/2015 (X.28.) határozata 

a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2015. október 

28-i nyilvános képviselő-testületi ülés napirendjét 

elfogadja. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

166/2015 (X.28.) 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 

167/2015 (X.28.) határozata 

a Kistérségi Társulási kilépéssel kapcsolatban 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy felhatalmazza a 

jegyző urat és a polgármester urat, hogy készítsék elő 

a Társulási kilépéssel kapcsolatos ütemtervet és 

szerződést.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

168/2015 (X.28.) határozata 

a Mikortársulási kilépéssel kapcsolatban 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy felhatalmazza a 

polgármestert és a jegyző urat, hogy vizsgálja felül, 

hogy milyen ellátási keretek között történik jelenleg a 

házi segítségnyújtás, a családsegítés valamint a 

gyermekjóléti szolgáltatás és a következő testületi 
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ülésre tegyenek javaslatot, hogy milyen formában 

lássuk el a továbbiakban ezen feladatokat. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

169/2015 (X.28.) határozata 

a kommunális adó bevezetésével kapcsolatban 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyző urat, 

hogy a kommunális adó bevezetéséről egy rendelet-

tervezet kerüljön elkészítésre, a mértéke a tervezetben 

6000 Ft/év kerüljön benne meghatározásra, majd a 

következő testületi ülésen kerüljön újratárgyalásra. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

170/2015 (X.28.) határozata 

a TSZ földbérletéről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az 

önkormányzat a Pusztavámi Tejszövetkezet Zrt. 

földbérleti szerződést köt, 1450 Ft/AK értékben. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

171/2015 (X.28.) határozata 

a nem közművel összegyűjtött  

háztartási szennyvíz kérdésében 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

(átvételére, elszállítására és ártalmatlanítás céljából 

történő átadására) vonatkozó Közszolgáltatási 

Szerződés tervezetét jóváhagyja. Felhatalmazza 

polgármester urat a szerződés aláírására. 
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 28-án 

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 

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. Távolmaradását 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 

165/2015 (X.28.) határozata 

a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2015. október 

28-i nyilvános képviselő-testületi ülés napirendjét 

elfogadja. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1) Döntés az óvodai nevelési feladatok önálló ellátásáról  

Előadó: Polgármester, Intézményvezető 

2) Döntés a „Házi segítségnyújtás”, valamint a „Családsegítés és gyermekjóléti 

szolgáltatás” 2016. január 01-jétől önálló önkormányzati feladatként történő 

ellátásáról 

Előadó: Polgármester 

3) Döntés a települési kommunális adó 2016. január 01-jétől történő bevezetéséről 

Előadó:Polgármester 
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4) Települési „Csendrendelet”-tervezet megvitatása  

Előadó: Polgármester 

5) 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 jelen lévő 6 tagja 5 igen 

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

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

166/2015 (X.28.) 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 
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Napirendi pontok: 

 

1. napirendi pont: Döntés az óvodai nevelési feladatok önálló ellátásáról  

Előadó: Polgármester, Intézményvezető 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Kiosztásra kerül a képviselő testületnek egy anyag, amely tartalmaz egy részletes kimutatást 

az esetleges fenntartóváltás esetén. Tájékozatja a testület tagjait, hogy október 22-én 

egyeztető megbeszélés történt Appel László Úrral, aki több, német nemzetiségi önkormányzat 

fennhatósága alatt lévő óvoda, iskola papírmunkáját intézte. Van egy megbízási szerződés 

tervezet, amelyet szintén megkapott a testület minden tagja.  

Amennyiben a részletes kimutatást áttekintjük látható, hogy mindenképpen célszerű kilépni a 

Kistérségi Társulásból az óvodával. A kimutatást Staudt Mária készítette el. Ez alapján 

látható, hogy mindenképpen anyagilag jól jár az önkormányzat.  

Elmondja, hogy mielőtt bármiféle változásról konkrétan döntene a testület, mindenképpen a 

szülők véleményét is szükségesnek tartja kikérni.  

 

Brücklné Staudt Mónika intézményvezető: 

 

Amikor beiratkoznak a gyerekek, akkor már most is nyilatkoztatják a szülőket, hogy igénybe 

kívánják venni a német nemzetiségi nevelést, így ezzel a későbbiekben sem kell már 

foglalkozni. Abban az esetben, ha a Nemzetiségi Önkormányzat a fenntartó, akkor is ugyanezt 

a nyilatkozatot kell aláírnia a szülőknek, de szerinte ezt nem is kellene újra aláíratni.  

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy tervezi, hogy valamikor novemberben meghívnák 

Appel László Urat, és a Művelődési házban mind az iskolával, mind az óvodával és a 

szülőkkel egy közös fórumot tartanának, ahol fel lehetne tenni a kérdéseket. Utána lehetne 

ebben tovább menni.  

Ezzel a napirendi ponttal két lehetőség nyílik meg előttünk: Az egyik, hogy a megbízási 

szerződésre egy felhatalmazást kapunk – minden testületi tag megkapta a szerződés-

tervezetet, hogy átolvashassa. Egy pár dolog, adat nem egyezik a szerződés tervezeten, pl. 

hogy 2016. március 31-ig kell mindent végrehajtani, amennyiben ezt a dolgot működtetni 

szeretnénk. Ahogy látszik, három lépcsőben zajlana az átvétel, javasolja, hogy induljon el az 

előkészítés, aztán majd meglátjuk. Ha mégis úgy dönt a testület, hogy marad minden a 

régiben, akkor nem kell az egészet kifizetni, csak ameddig teljesítés volt. A másik lehetőség, 

hogy a szerződés megkötésére felhatalmaznánk a Pusztavámi Német Nemzetiségi 

Önkormányzatot, 500.000,- Ft forrás átadásával, célzott támogatásként. Javasolja, hogy 

térjünk vissza a kérdésre. 

 

Felkéri Brücklné Staudt Mónikát, hogy mondja el véleményét és a táblázathoz adjon egy kis 

magyarázatot, mivel Ők készítették a kimutatást.  

  

 

Brücklné Staudt Mónika 

 

Polgármester úr kérte meg őket, hogy készítsenek el egy kimutatást, hogyha a Kistérségi 

Társulásból kiszállna az óvoda, és önkormányzati fenntartás alá kerülne, hogy akkor az az 
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önkormányzat számára kedvezőbb lenne-e vagy sem. Ennek a kérésnek nagyon örül. Ő a 

testvérével átszámoltatta, és arra a döntésre jutottak, hogy ez mindenképpen megérné 

anyagilag az önkormányzatnak. Ha pedig valóban a Nemzetiségi Önkormányzati 

működtetéssel még jelentősebb összeggel lehetne működtetni az intézményt, akkor 

mindenképpen javasolja, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat fenntartása alá kerüljön az óvoda 

intézménye. Az alkalmazottak véleménye is ugyanez. A szülőket erről még nem tájékoztatta, 

úgy gondolja, hogy a szülőknek nem szabad észre venniük, hogy az intézménynek ki a 

fenntartója. Úgy gondolja, hogy a szülőknek nem kifejezetten van közük a dologhoz. Kéri a 

testület tagjait, hogy támogassa a Nemzetiségi Önkormányzat általi működtetését az 

intézménynek. 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Hallva a számokat, hogy amennyiből kilépünk a Társulásból közel 10 MFt plusz marad csak 

az óvodának, amennyiben a Nemzetiségi Önkormányzat működtetné, akkor úgy gondolja, 

hogy ez támogatandó. Szívesen veszi Appel László Úr tájékoztatását, ha ilyen gyakorlott már 

ebben a dologban, illetve teljesen pontos számokat szeretne látni. 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Ezek a számok jövőre még magasabbak lesznek a költségvetési törvény értelmében.  

Sőt, ebben az esetben ismételten függetlenített óvodavezetőnk lehetne, mert annyi 

alkalmazottra biztosít támogatást ez a rendszer. 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Más személyi kérdést nem jelent?  

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

De egy maximum három fős - de legalább kettő - alkalmazotti stábra mindenképpen szükség 

lenne. Szükség lesz egy gazdaságisra, egy munkaügyesre és egy adminisztrátorra. 

Ez akkor lenne gazdaságos, ha a két intézményt együttesen tudná ez az apparátus ellátni. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Amennyiben az intézmények dolgozói pozitívan értékelik, úgy maximálisan támogatja. Egyet 

kér a megbízási szerződéssel kapcsolatban, hogy konkretizálásra kerüljön a vállalkozási díja 

az úrnak. Az utolsó mondatban, az a sor, hogy  „a megbízó kifejezett kérése esetén, személyes 

szakértői véleményt igénylő testületi üléseken, egyéb tárgyalásokon, fórumokon a programot 

követően max. 100 EFt összegig állítható ki számla”. Ezt a pontot nem szabad benne hagyni 

vagy le kéne konkretizálni. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Kéri dr. Légrádi Gábor jegyzőt, hogy ezt a pontot vizsgálja felül. 
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Kéri, hogy a testület hatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy készítsen elő egy 

ütemtervet, hogy az óvodát a Kistérségi Társulásból ki lehessen venni a 2016/2017-es 

tanévtől. Ehhez a kilépéshez a testületnek a szándéknyilatkozata szükséges. 

 

 

Brücklné Staudt Mónika képviselő: 

 

Elmondja, hogy mindenképpen ki szeretne lépni a Társulásból és önálló óvodaként szeretne 

működni, mivel már Bodajk is kilépett, ők igen jelentős arányt képviseltek. Ezek után mi 

vagyunk a legnagyobb óvoda a Társulásban. Annak meg nincsen értelme, hogy csak azért 

vagyunk tagjai, hogy a kisebb óvodáknak, mint pl. Nagyveleg jobb legyen. Nekünk meg nem. 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Beszélt Bodajk önkormányzatával, ők sima önkormányzati fenntartásba mennek ki, ők 

segítenek mindenben nekünk. Nekik megéri, hogy nem Társulásban vannak és nem is 

Nemzetiségi fenntartásban. Nekik megéri, hogy sima önkormányzati fenntartásban fogják 

működtetni az óvodájukat.  

 

Nekünk a véghatáridőnk, hogy bejelentsük, hogy kilépünk a Kistérségi Társulásból, az 2016. 

március 31. Erre a szándéknyilatkozatra azért van most szükség, mert Bodajk kilépése miatt a 

bennmaradó önkormányzatokat meg fogják keresni, hogy nyilatkozzanak, hogy ők mit 

szeretnének. Eddigre már nekünk lesz egy konkrét, határozott véleményünk, el tudjuk már 

mondani, hogy mi sem kívánunk továbbiakban a Társulás tagjai maradni. Ugyanez a helyzet 

az iskola esetében a KLIK-nél. Ugyaneddig a határidőig kell jelezni feléjük is a kilépési 

szándékot. 

 

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 

167/2015 (X.28.) határozata 

a Kistérségi Társulási kilépéssel kapcsolatban 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy felhatalmazza a 

jegyző urat és a polgármester urat, hogy készítsék elő 

a Társulási kilépéssel kapcsolatos ütemtervet és 

szerződést.  

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

       dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Folyamatos 

 

 

2. napirendi pont: Döntés a „Házi segítségnyújtás”, valamint a „Családsegítés és 

gyermekjóléti szolgáltatás” 2016. január 01-jétől önálló önkormányzati feladatként 

történő ellátásáról 

Előadó: Polgármester 
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Ihászné Albert Anna családgondozó: 

 

Itt nem olyan egyszerű a dolga a testületnek, mint az előző napirendnél. Itt ugyanis a 

testületnek november 30-ig kell döntenie, hogy milyen formában kívánja ezt a szolgáltatást 

működtetni. Van a házi segítségnyújtás, ami a Mihalikné Renáta területe, ide tartoznak a 

szociális étkezők illetve a 9 fő a szociális ellátásban részesülők – ők az ebéden kívül egyéb 

más ellátást is kapnak. Itt van a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat. Ezt a tevékenységet 

ő végzi. Elmondja, hogy 2015. január 1-től ismét lehetőséget biztosít a törvény, hogy nem 

csak Társulási hanem önálló intézményként is végezheti az önkormányzat ezt a fajta 

tevékenységet. Minden önkormányzatnak mind a gyermekjóléti feladatokat, mind a 

családsegítést kötelezően el kell látnia. 

Szakmai szempontból elmondja, hogy neki ez a társulás pozitívumot nem jelent és nem is 

jelentett.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Minden testületi tag kapott egy anyagot. Elmondja, hogy az önkormányzatnak 2016. január 1-

jétől mindenképpen, mint kötelező feladatokat kell ellátnia a családsegítést, a házi 

segítségnyújtást és a gyermekjóléti szolgálatot. Olyan gondolat merült fel, hogy létre kéne 

hozni – törvényi előírás alapján – egy családsegítő, gyermekjóléti, házi segítségnyújtási, 

egészségügyi szolgáltatást. Így a védőnőt is belevehetnénk ebbe a körbe. Ez Ihászné Albert 

Anna családgondozó javaslata. Jelen pillanatban probléma pl. az ebédkihordás, hogyha a 

falugondnokunk nem viszi ki az ebédet kocsival, akkor valószínűleg nem lenne ebédkihordás. 

Ez is természetesen a mi költségünk.  Egyébként ebbe a szolgáltatatásba kb. 5 MFt-ot fizetünk 

be. A szolgálat vezetőjének Ihászné Albertné Annát javasolná.  

Varga Évát megkérte a polgármester úr előzetesen, hogy nézze meg anyagilag mit jelent ez az 

önkormányzatnak. 

 

 

Frey Szabolcs képviselő: 

 

Az állam a bért ugyanúgy biztosítja? Ez egyébként létszámbővülést nem jelent. 

 

 

Varga Éva:  

 

Ez attól függ. A család és gyermekjóléti szolgálat az lakosságfüggő. Van egy arány, amely 

alapján ki kell számolni a számított szakmai létszámot, ami a mi esetünkben 1 fő. 1 főnek a 

személyi jellegű kifizetéseit kell ebből a támogatásból állni. 3 MFt jár egy főre. Így, ha 

kilépünk, és semmi dologi kiadással nem számolunk, akkor – 430 EFt-ban vagyunk ha 

kilépünk. De van a szociális étkezés és a házi segítségnyújtás, ott úgy jön ki, hogy 0,5 MFt-tal 

beljebb vagyunk. 

 

 

Pintér István alpolgármester:  

 

Dologi kiadással miért nem lett számolva? Nincsen dologi kiadás? 
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Varga Éva: 

 

A szociális étkezésnél és a házi segítségnyújtásnál számolva lett dologi kiadással. 

Úgy számolta ki, hogy az étkezési térítési díjat úgy kell kikalkulálni, hogy az önköltség 

kijöjjön. 

 

 

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 

168/2015 (X.28.) határozata 

a Mikortársulási kilépéssel kapcsolatban 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy felhatalmazza a 

polgármestert és a jegyző urat, hogy vizsgálja felül, 

hogy milyen ellátási keretek között történik jelenleg a 

házi segítségnyújtás, a családsegítés valamint a 

gyermekjóléti szolgáltatás és a következő testületi 

ülésre tegyenek javaslatot, hogy milyen formában 

lássuk el a továbbiakban ezen feladatokat. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

       dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Folyamatos 

 

 

4.napirendi pont: Települési „Csendrendelet”- tervezet megvitatása  

Előadó: Polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Egy kérdőívet küldene ki a lakosság felé, hogy mindenki választhasson. A kérdőíveket 

kiosztja a képviselő testület tagjainak, hogy nézzék át. Aztán a következő testületi ülésen 

döntés születhet, hogy legyen-e bevezetve Csendrendelet vagy sem. 

 

3. napirendi pont: Döntés a települési kommunális adó 2016. január 01-jétől történő 

bevezetéséről 

Előadó: Jegyző 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Az anyag kiosztásra kerül, amely nem egy új anyag. Közel egy éve már volt a képviselő-

testület előtt ez az anyag egy kis módosítással. A 2.§ (3) bekezdésében van változás: hogy a 

társasházra, mint jogalanyra külön ne szabjunk ki kommunális adót, hanem a társasház 

tulajdonosaira elég ha kifizetik saját ingatlanjaik után a kommunális adót. Jelen tervezetben 

6000 Ft/évre van meghatározva az adómérték. A maximálisan kivethető adó egyébként 
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28 624 Ft/év lehetne. Évente két részben: március 15-ig illetve szeptember 15-ig kell 

befizetni. Ezzel párhuzamosan a telekadó eltörlésére tesz javaslatot, tekintettel arra, hogy 

kétszer ne adóztassunk meg egy adótárgyat. Egyébként a telekadó egy adóalanyt érint. A 

bevételt a közterületeink fenntartására, télen az utcáink síkosság-mentesítésére stb-re 

használnánk. 

A tájékoztatás azért történt most meg, mert egy tervezetet kap minden testületi tag és a soron 

következő testületi ülésen döntést tudjon hozni a testület. 

 

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 

169/2015 (X.28.) határozata 

a kommunális adó bevezetésével kapcsolatban 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyző urat, 

hogy a kommunális adó bevezetéséről egy rendelet-

tervezet kerüljön elkészítésre, a mértéke a tervezetben 

6000 Ft/év kerüljön benne meghatározásra, majd a 

következő testületi ülésen kerüljön újratárgyalásra. 

 

Felelős:  dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő:  Azonnal 

 

 

4. napirendi pont: Egyebek 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Szó volt nemrégiben a TSZ által művelt pedagógus földek kérdéséről. Egyeztetést folytattunk 

a TSZ-el, ők egy 5 éves szerződést szeretnének kötni az önkormányzattal. Ez a szerződés-

tervezet van most mindenki előtt. 1450 Ft/AK értéken kívánják ezeket a földeket bérelni. Ez 

azt jelenti, hogy a Pedagógus földekért nekünk kb. 250 EFt-tot fizet a jövő évtől. 

 

 

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 

170/2015 (X.28.) határozata 

a TSZ földbérletéről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az 

önkormányzat a Pusztavámi Tejszövetkezet Zrt. 

földbérleti szerződést köt, 1450 Ft/AK értékben. 
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Felelős: Lisztmayer János polgármester 

               Határidő:  Azonnal 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A Bacsó utcai kertekben a Tölgyes végén eladásra került 2008-ban egy földterület, amelyhez 

egy út is tartozott. Vita kerekedett, hogy az utat ki hogyan használhatja. Egyeztetéseket 

tartottunk az érintett felekkel ez ügyben. Ezzel kapcsolatban sok mindenre nem jutottunk. A 

végén az egyik fél birtokvédelmi eljárást kezdeményezett. Jegyző úrral egyeztetve arra 

jutottunk, hogy mivel az önkormányzat érintett ebben a dologban, ezért mi érintettség miatt az 

ügyet továbbadtuk, és a Kormányhivatal Mór város jegyzőjét jelölte ki a birtokvédelmi eljárás 

lefolytatására.  

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Döntöttünk már a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kérdésében. Eldöntötte a 

testület, hogy mennyi a szolgáltatási díj, döntés volt róla, hogy ki legyen a vállalkozó, 

rendeletet is módosítottunk már. A Kormányhivatal jelezte, hogy magát a közmű-szolgáltatási 

szerződést nem írhatjuk alá – noha a testület erre a polgármesternek és a jegyzőnek 

felhatalmazást adott – amíg a közszolgáltatási szerződést a képviselő-testület nem tárgyalja 

meg. Minden testületi tag megkapja a szerződést, amelyet már a Kormányhivatal is 

megkapott.  

 

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 

171/2015 (X.28.) határozata 

a nem közművel összegyűjtött  

háztartási szennyvíz kérdésében 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

(átvételére, elszállítására és ártalmatlanítás céljából 

történő átadására) vonatkozó Közszolgáltatási 

Szerződés tervezetét jóváhagyja. Felhatalmazza 

polgármester urat a szerződés aláírására. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

  Dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: 2015. november 2. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A Csillagmed Bt. olyan kéréssel fordult az önkormányzat felé, hogy a helyi iparűzési adó 

befizetése alól mentesülhessen. Jogszabályi alapja is van: a 2015. évi LXXXI-es törvény, 

miszerint olyan egészségügyi vállalkozó (háziorvos, védőnő, fogorvos stb.) számára 
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mentességet, kedvezményt lehet megállapítani a helyi iparűzési adó terhére, akinek a 

vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 MFt-ot nem haladja meg, illetve még egy 

kitétele van, ha az árbevételének a 80%-a az OEP-től származik. Kéri, hogy mindenki 

gondolkodjon el rajta, és a következő testületi ülésen, amikor a helyi adó rendeleteinket 

felülvizsgáljuk, akkor döntés születhessen az ügyben.  

 

 

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 


