
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 8-án 

megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

 

 

 

 

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

64-66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 8-i rendkívüli 

nyilvános ülésen hozott határozatai:: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

218/2015 (XII.08.) határozata 

a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2015. 

december 08-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi 

ülés napirendjét elfogadja. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

219/2015 (XII.08.) 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  

220/2015. (XII. 08.) határozata 

a „családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 

ellátásáról” meghozott 190/2015. (XI. 26.) határozat 

visszavonásáról, egyúttal döntés Mór Mikrokörzeti 

Szociális Intézményi Társulás Társulási Megállapodás 

VII. számú módosításának elfogadásáról 
 

1.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

„családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás ellátásáról” 

meghozott 190/2015. (XI. 26.) határozatát visszavonja.  

 

2.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Mór 

Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulás Társulási 

Megállapodás VII. számú módosítását fentiekre 

tekintettel elfogadja, felhatalmazza a Polgármestert a 

Társulási Megállapodás VII. számú módosításának 

aláírására 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 



Képviselő-testületének 

221/2015.(XII.08.) határozata 

.a Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulásból 

kiválásról 

 
Pusztavám Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

megtárgyalta a „Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi 

Társulásból történő kiválásra” vonatkozó javaslatot, 

melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv. – Mötv. – 88. § (2) bekezdésében és a Mór 

Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulás Móron 2005. 

szeptember 30-napján kelt – s több ízben, legutóbb 2016. 

január 1-jei hatállyal módosított – Társulási Megállapodása 

VII/2.2. pontja alapján dönt arról, hogy Pusztavám Község 

Önkormányzata a Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi 

Társulásból 2016. június 30. napjával kiválik.  

 

1. A Képviselőtestület az Mötv. 90. § (4) bekezdése alapján 

kezdeményezi a társulási közös tulajdonból Pusztavám 

Község Önkormányzatát megillető vagyonrész kiadását.  

 

2. Képviselőtestület nyilatkozik arról, hogy a Társulás  

keretében ellátott szociális alapellátási és gyermekjóléti 

szolgáltatási feladatot 2016. július 1-napjától önállóan 

kívánja ellátni.  

 

 A Társulás által fenntartott Szociális Alapszolgáltatási 

Központ keretében foglalkoztatott két fő közalkalmazott, 

Ihászné Albert Anna és Mihalik Attiláné 

továbbfoglalkoztatását a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. tv. 24. § (3) bekezdésére figyelemmel az 

Mt. 36. § (1) bekezdése alapján munkáltatói jogutódlással 

biztosítja. 

 

3. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy az 

Mötv. 89. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Mór 

Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulás Társulási 

Tanácsát a Képviselőtestület határozat kivonatának 

megküldésével a döntésről értesítse.  

 

4. A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt, hogy a 

Polgármesteri Hivatal útján a szociális alapellátási és 

gyermekjóléti szolgáltatási feladat önálló ellátása érdekében 

az előkészítő feladatokat teljesítse, a szakmai programok 

kidolgozása érdekében intézkedjen, a szolgáltatói 

nyilvántartásba történő bejegyzés iránti kérelmet készítse 

elő, melynek benyújtására felhatalmazza a Polgármestert.  

 

 



Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 8-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 

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 7 képviselő jelen van, így 

a képviselő-testületi ülés határozatképes.  

 

 

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

testület jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

218/2015 (XII.08.) határozata 

a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2015. 

december 08-i nyilvános képviselő-testületi ülés 

napirendjét elfogadja. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1) A „családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás ellátásáról” szóló 190/2015. 

(XI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat felülvizsgálata, hatályon kívül helyezése, 

egyúttal döntés a Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulás társulási 

megállapodásának 2016. június 30-i hatállyal történő felmondásáról. 

Előadó: Polgármester 

 



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 7 tagja 7 igen 

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

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

219/2015 (XII.08.) 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 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1) A „családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás ellátásáról” szóló 190/2015. 

(XI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat felülvizsgálata, hatályon kívül helyezése, 

egyúttal döntés a Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulás társulási 

megállapodásának 2016. június 30-i hatállyal történő felmondásáról. 

Előadó: Polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Hozott a testület egy határozatot az elmúlt testületi ülésen, miszerint 2016. január 1-től 

Pusztavám község önkormányzata a családjóléti tevékenységet és gyermekvédelmi 

szolgálatot önállóan kívánja működtetni. Ehhez kapcsolódó dolgokat a határozathozatal után 

megkezdődött. Regisztráltunk stb. Mégis van egy kis gond. Így ha mi kilépünk, akkor a Móri 

Mikrotársulás nem lesz jogosult az állami normatív támogatásra. Sok választási lehetőségünk 

nincsen, éppen azért mert nem csak Mór városát érinti, hanem 4 kis településről is szó van: 

Isztimér, Fehérvárcsurgó, Kincsesbánya és Magyaralmás. Ha mi most nem változtatunk a 



döntésünkön, akkor ezek a kis települések sem lesznek jogosultak az állami normatívára. Azt 

javasolja, hogy vonjuk vissza az előző döntésünket, miszerint a családvédelmi és 

gyermekjóléti szolgálatot kivesszük a Mikrotársulásból 2016. január 1-től, majd hozzunk egy 

másik határozatot, hogy 2016. július 1-jével működtetjük önállóan a családsegítő és 

gyermekjóléti szolgálatot, valamint a házi segítségnyújtást. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Tulajdonképpen mi határidőn belül hoztuk meg a határozatot és jeleztük feléjük. Ez a 

határidő olyan késő volt, hogy nem sikerült már az alapító okiratot módosítaniuk? 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Igen, mi határidőben tárgyaltuk, miután megkaptuk az anyagot. Ők későn küldték ki az 

anyagot.  

Azért mi mikor ezen elkezdtünk gondolkodni, akkor a Mikrotársulás vezetőjétől kértünk be 

adatot kb. 2 hónapja már.  

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Mór akkor járt volna el helyesen, ha minden önkormányzat határozatát bekéri, és utána kerül 

módosításra az alapszabály, illetve utána már tudnak tárgyalni róla. Ők ezt úgy kezelték, 

hogy mindenképpen mindenki maradni fog és eszerint regisztráltak a rendszerre. Dr. 

Szekercés Anna ügyvédnőtől kértünk segítséget, ővele konzultáltunk, hogy mi a helyes út, 

amelyet követnünk kell. 

 

 

Grósz András képviselő: 

 

Az állami normatíva ugyanannyi, ha mi mint önkormányzat működtetjük vagy ha társulási 

szinten működik? 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Igen, ez törvény szerint adott.  

 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

220/2015. (XII. 08.) határozata 

a „családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 

ellátásáról” meghozott 190/2015. (XI. 26.) határozat 



visszavonásáról, egyúttal döntés Mór Mikrokörzeti 

Szociális Intézményi Társulás Társulási Megállapodás 

VII. számú módosításának elfogadásáról 
 

1.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

„családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás ellátásáról” 

meghozott 190/2015. (XI. 26.) határozatát visszavonja.  

 

2.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Mór 

Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulás Társulási 

Megállapodás VII. számú módosítását fentiekre 

tekintettel elfogadja, felhatalmazza a Polgármestert a 

Társulási Megállapodás VII. számú módosításának 

aláírására 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

              Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: Azonnal 

 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

221/2015.(XII.08.) határozata 

.a Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulásból 

kiválásról 

 
Pusztavám Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

megtárgyalta a „Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi 

Társulásból történő kiválásra” vonatkozó javaslatot, 

melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv. – Mötv. – 88. § (2) bekezdésében és a Mór 

Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulás Móron 2005. 

szeptember 30-napján kelt – s több ízben, legutóbb 2016. 

január 1-jei hatállyal módosított – Társulási Megállapodása 

VII/2.2. pontja alapján dönt arról, hogy Pusztavám Község 

Önkormányzata a Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi 

Társulásból 2016. június 30. napjával kiválik.  

 

1. A Képviselőtestület az Mötv. 90. § (4) bekezdése alapján 

kezdeményezi a társulási közös tulajdonból Pusztavám 

Község Önkormányzatát megillető vagyonrész kiadását.  

 

2. Képviselőtestület nyilatkozik arról, hogy a Társulás  

keretében ellátott szociális alapellátási és gyermekjóléti 



szolgáltatási feladatot 2016. július 1-napjától önállóan 

kívánja ellátni.  

 

 A Társulás által fenntartott Szociális Alapszolgáltatási 

Központ keretében foglalkoztatott két fő közalkalmazott, 

Ihászné Albert Anna és Mihalik Attiláné 

továbbfoglalkoztatását a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. tv. 24. § (3) bekezdésére figyelemmel az 

Mt. 36. § (1) bekezdése alapján munkáltatói jogutódlással 

biztosítja. 

 

3. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy az 

Mötv. 89. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Mór 

Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulás Társulási 

Tanácsát a Képviselőtestület határozat kivonatának 

megküldésével a döntésről értesítse.  

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

Határidő:  2015. december 15. 

 

4. A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt, hogy a 

Polgármesteri Hivatal útján a szociális alapellátási és 

gyermekjóléti szolgáltatási feladat önálló ellátása érdekében 

az előkészítő feladatokat teljesítse, a szakmai programok 

kidolgozása érdekében intézkedjen, a szolgáltatói 

nyilvántartásba történő bejegyzés iránti kérelmet készítse 

elő, melynek benyújtására felhatalmazza a Polgármestert.  

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

        Dr. Légrádi Gábor  jegyző 

Határidő: 2016. március 31. 

 

 

 

2. napirendi pont: Egyebek 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

December 15-én lesz a következő testületi ülés a Művelődési Házban, közmeghallgatásos, 

falugyűléssel egybekötött testületi ülés. A meghívó kiküldésre kerül.  

 

 

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 


