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 Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-i nyilvános ülésen 

hozott határozatai: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

1/2016 (I.27.) határozata 

a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2016. január 27-i nyilvános képviselő-testületi ülés 

napirendjét elfogadja. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

2/2016 (I.27.) 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 

3/2016 (I.27.) határozata  

A civil szervezetek támogatásának számlákkal  

való alátámasztásával kapcsolatosan 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Polgárőr 

Egyesülettől, illetve a Pusztavámi Torna Clubtól a 

beszámoló számlákkal való alátámasztását nem kéri. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

4/2016 (I.27.) határozata  

A civil szervezetek támogatásáról valamint 

A Polgárőr Egyesület és a Pusztavámi Torna Club Egyesület 

Beszámolójának elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Polgárőr 

Egyesület és a Pusztavámi Torna Club beszámolóját 

elfogadja.  
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

5/2016 (I.27.) határozata  

A Pénzügyi Bizottság véleményéről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pénzügyi 

Bizottság elnökének véleményével az írásos anyagban 

foglalt kiegészítésekkel egyetért, beszámolóját 

elfogadja. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

6/2016 (I.27.) határozata  

Ifjúsági Önkormányzat létrehozásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy létre kívánja 

hozni az ifjúsági önkormányzatot.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

7/2016 (I.27.) határozata  

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzattal  

megkötött megállapodás felülvizsgálatáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Pusztavám 

Község Önkormányzata és a Pusztavámi Német 

Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési 

megállapodását elfogadja.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

8/2016 (I.27.) határozata  

A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola  

Pusztavámi Tagiskolájának  

nemzetiségi önkormányzat általi  

fenntartásba vételéről 

 

1. Pusztavám Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete támogatja a Pusztavámi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat azon határozatát, amelyben 

kezdeményezi a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ által fenntartott Móri Radnóti Miklós 

Általános Iskola Pusztavámi Tagiskolájának 

(székhely: 8066 Pusztavám, Bajcsy-Zsilinszky utca 
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10.; OM azonosító: 201026) fenntartói jogának a 

2016-2017. tanévtől való átvételét. 

 

2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a Móri 

Radnóti Miklós Általános Iskola Pusztavámi 

Tagiskolája esetleges működési hiányának 

finanszírozására, valamint felvállalja az iskola 

működtetésével kapcsolatos pénzügyi, számviteli, 

igazgatási feladatok ellátását, amennyiben azt a 

nemzetiségi önkormányzat nem tudja teljesíteni.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

9/2016 (I.27.) határozata  

Zengő Óvoda Egységes Óvoda – Bölcsőde  

Pusztavámi Tagóvoda - Bölcsődéjének  

nemzetiségi önkormányzat általi  

fenntartásba vételéről 

 

1. Pusztavám Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete támogatja a Pusztavámi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat azon határozatát, amelyben 

kezdeményezi a Móri Kistérségi Társulás által 

fenntartott Zengő Óvoda Egységes Óvoda – Bölcsőde 

Pusztavámi Tagóvoda - Bölcsődéje (székhely: 8066 

Pusztavám, Petőfi Sándor utca 2.; OM azonosító: 

201025) fenntartói jogának a 2016-2017. nevelési évtől 

való átvételét. 

 

2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a Zengő 

Óvoda Egységes Óvoda – Bölcsőde Pusztavámi 

Tagóvoda - Bölcsődéje esetleges működési hiányának 

finanszírozására, valamint felvállalja az iskola 

működtetésével kapcsolatos pénzügyi, számviteli, 

igazgatási feladatok ellátását, amennyiben azt a 

nemzetiségi önkormányzat nem tudja teljesíteni. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

10/2016.(I.27.) határozata 

Nevelési-oktatási intézmények fenntartóváltásával 

kapcsolatban 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és hozzájárul ahhoz, hogy a 

Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Pusztavámi 

Tagiskolájának (székhely: 8066 Pusztavám, Bajcsy-
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Zsilinszky utca 10.) és a Zengő Óvoda Egységes 

Óvoda-Bölcsőde Pusztavámi Tagóvoda-Bölcsődéjének 

(székhely: 8066 Pusztavám, Petőfi Sándor utca 2.) 

fenntartói feladatai átvétele (átvevő: a Pusztavámi 

Német Nemzetiségi Önkormányzat) esetén az 

intézmények mindenkori költségvetésének elfogadása 

során, ide értve a költségvetés 

módosítását/módosításait is, Pusztavám Községi 

Önkormányzatát együttdöntési jog illeti meg, amelyre 

tekintettel a költségvetés, illetve annak mindenkori 

módosítása elfogadásához Pusztavám Községi 

Önkormányzatának hozzájárulása szükséges. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

11/2016 (I.27.) határozata 

Restár Imréné és Laukó Ferenc 

Tulajdonviszony rendezésének tárgyában  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavám 

Község Önkormányzata (KSH szám: 15362278-8411-

321-07, adószám: 15362278-2-07 székhelye: 8066 

Pusztavám, Kossuth L. u. 64-66., képviseli: 

Lisztmayer János polgármester), a továbbiakban, 

mint eladó, másrészről Restár Imréné sz. Varga Ilona 

(szül: Makó, 1957.12.17., an: Paulik Anna, személyi 

száma: 2 571217 2634, adóazonosító jele: 8332221536, 

szig.szám: 046962 IA) 8066 Pusztavám, Készenléti 

lakás 241. fsz. 7. sz. alatti lakos és Laukó Ferenc sz. 

Laukó Ferenc (szül: Mór, 1964.05.04., an: Fehér 

Rozália, személyi száma: 1 640504 2679, adóazonosító 

jele: 8355522311) 8066 Pusztavám, Készenléti lakás 

241. fsz. 7. sz. alatti lakos, a továbbiakban, mint vevők 

között a móri tulajdoni lapon, külterület 0241/1/A/7. 

hrsz. alatt felvett, 54 m
2 

területű, társasházi lakás 

megjelölésű ingatlanra, amely természetben 8060 

Készenléti épület alatt található, vonatkozóan Móron, 

2016. január 6-án megkötött Adásvételi Szerződést 

jóváhagyja.  

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

12/2016 (I.27.) határozata 

a 8066 Pusztavám, Petőfi S. u. 84-86/C bérlakás 

bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról  
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Krajcovic 

Imrich bérleti szerződését 2016. június 31-ig 

hosszabbítja meg.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

13/2016 (I.27.) határozata 

a kötelező betelepítési kvótáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy elutasítja a 

kötelező betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési 

kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés 

kockázatát, a terrorveszélyt, valamint az 

állampolgárok biztonságérzetét csökkenti. A kvóta 

veszélyezteti kultúránkat, mindennapjaink 

biztonságát, valamint előre kiszámíthatatlan terheket 

jelentene az oktatási, szociális és egészségügyi 

rendszerünkre. 

Kérjük Magyarország Kormányát, hogy minden 

lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális 

migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési 

kvótát. 
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-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 

 

Megjelent meghívott: 

 

            Dr. Légrádi Gábor jegyző 

             

Lisztmayer János polgármester köszönti a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelent 

képviselőket, valamint a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy 5 képviselő jelen van, így 

a képviselő-testületi ülés határozatképes. Pintér István alpolgármester késését jelentette be. 

Zombó Norbert képviselő távolmaradását jelentette be. 

 

Lisztmayer János polgármester ismerteti a napirendi pontokat, egyúttal felkéri 

jegyzőkönyv hitelesítőnek Stettner Attila alpolgármestert.  

 

 

A képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatokat hozta:  

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

1/2016 (I.27.) határozata 

a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2016. január 27-i nyilvános képviselő-testületi ülés 

napirendjét elfogadja. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1) A 2016. évi költségvetés előkészítése (első forduló). 

Előadó: Polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 
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2) A 2016. évi közbeszerzések, pályázatok (út-, járdaépítés, stb.) 

Előadó: Polgármester 

 

3) Ifjúsági Önkormányzat létrehozásának vizsgálata 

Előadó: Polgármester 

 

4) A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött Megállapodás 

felülvizsgálata 

Előadó: Jegyző 

 

5) Döntés a civil szervezetek támogatásáról (első forduló). A Pusztavámi Polgárőr 

Egyesület és a Pusztavámi Torna Club beszámolójának ismertetése. 

Előadó: Polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 

 

6) Döntés az oktatási intézmények nemzetiségi fenntartásba vételéről. 

Előadó: Polgármester 

 

7) Adásvételi Szerződés jóváhagyása (Restár Imréné, Laukó Ferenc vevők) 

Előadó: Jegyző 

 

8) Döntés önkormányzati bérlakás (8066 Pusztavám, Petőfi utca 84-86/C.) bérleti 

jogviszonyának meghosszabbításáról 

Előadó: Jegyző 

 

9) Februári, márciusi rendezvények áttekintése 

Előadó: Polgármester 

 

10) 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 5 tagja 4 igen 

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

Képviselő-testületének 

2/2016 (I.27.) 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: 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Tájékoztatja a testület tagjait, hogy az 1. napirendi pontot az 5. napirendi ponttal összevontan 

tárgyalja a testület, mivel a két napirend szoros összefüggésben van egymással. 

 

1. napirendi pont: A 2016. évi költségvetés előkészítése (első forduló). 

Előadó: Polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 

5. napirendi pont: Döntés a civil szervezetek támogatásáról (első forduló). A Pusztavámi 

Polgárőr Egyesület és a Pusztavámi Torna Club beszámolójának ismertetése. 

Előadó: Polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Elmondja, hogy a tegnapi napon a Pénzügyi Bizottság ülésezett. Felkéri Emmerling 

Józsefnét, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a tegnapi Pénzügyi Bizottsági ülésen 

elhangzottakat ismertesse.  

 

 

Emmerling Józsefné a Pénzügyi Bizottság elnöke: 

 

Ismerteti a Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzottakat, melyről egy rövid írásos anyag is 

készült. Az írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Már a tegnapi Pénzügyi Bizottsági ülésen is jelen volt, ahol kérte, hogy mindkét egyesülettől 

a számlamásolatok is kerüljenek bekérésre, amellyel a két civil szervezet a beszámolóját alá 

tudja támasztani. 
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Frey Szabolcs képviselő: 

 

Van-e rá valamilyen megállapodás a két érintett civil szervezettel, hogy kérhetünk-e 

számlákat utólag? Mikor a támogatást a két civil szervezet megkapta, akkor milyen 

feltételekkel adtuk nekik? Ha úgy, hogy számlával alá kell támasztaniuk a beszámolójukat, ez 

esetben jogosan kérjük. Amennyiben nem volt feléjük ilyen jelzés, úgy szerinte nem kérheti 

ezt a testület. Javasolja, hogy amennyiben a jövőben egyes civil szervezetnek támogatást 

adunk, akkor előzetesen írásban adja le hivatalosan a civil szervezet, hogy milyen célra, 

mennyi támogatást kérnek, amely támogatással számlával igazoltan kell elszámolniuk. Más 

önkormányzatnál is így van.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A következő Pénzügyi Bizottsági ülési ülés időpontjára 2016. február 04-ét javasolja, ahol a 

költségvetést részletesen, előzetesen tárgyalja a Pénzügyi Bizottság, majd a Pénzügyi 

Bizottság következő ülés időpontjának 2016. február 09-ét javasolja, ahol már a végleges 

költségvetést szeretné elfogadni, a képviselő-testületi ülésre, amelyen a 2016. évi 

költségvetést szeretné már tárgyalni, 2016. február 10-ét javasolja. 

 

15.27 perc – Pintér István alpolgármester megérkezik. 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

A személy jellegű juttatások sorhoz kíván annyit hozzátenni csak, hogy mivel a feladatok 

nem változtak, és az eddigi 7 ember helyett 5 ember dolgozik, így mindenképpen javasol 

valamiféle bérrendezést az ügyintézők körében. 

A beszámolókra visszatérve látszik, hogy a bevételeink megugranak a 2015. évihez képest. 

Ez nem jelenti azt, hogy nem lesz szükségünk 2016-ban rendkívüli támogatásra.  

Jövő hét csütörtökön már szeretne egy olyan Pénzügyi Bizottsági ülést tartani, ahol 

részletesen meg kell néznie a Pénzügyi Bizottságnak a költségvetés egyes sorait.  

Visszatérve a civil szervezetek számláira, amennyiben a képviselő-testület, ha elfogadja a 

beszámolóját a két civil szervezetnek, akkor semmi probléma nincsen, hogy ha bekérjük a 

számlákat. Javasolja, hogy a számlákat mindenképpen kérje be a testület.  

 

Szavazásra bocsátja a kérdést:  

 

Aki egyetért azzal, hogy a Polgárőr Egyesülettől és a Pusztavámi Torna Clubtól kérjük be a 

beszámolóikat alátámasztó számlákat, kézfelemeléssel szavazzon! 2 igen szavazat. Ellene? 3 

szavazat. Tartózkodott: 1 szavazat. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 2 igen 

szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatát hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

3/2016 (I.27.) határozata  

A civil szervezetek támogatásának számlákkal  
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való alátámasztásával kapcsolatosan 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Polgárőr 

Egyesülettől, illetve a Pusztavámi Torna Clubtól a 

beszámoló számlákkal való alátámasztását nem kéri. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

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 

4/2016 (I.27.) határozata  

A civil szervezetek támogatásáról valamint 

A Polgárőr Egyesület és a Pusztavámi Torna Club Egyesület 

Beszámolójának elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Polgárőr 

Egyesület és a Pusztavámi Torna Club beszámolóját 

elfogadja.  

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

 

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

szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

5/2016 (I.27.) határozata  

A Pénzügyi Bizottság véleményéről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pénzügyi 

Bizottság elnökének véleményével az írásos anyagban 

foglalt kiegészítésekkel egyetért, beszámolóját 

elfogadja. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 
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2. napirendi pont: A 2016. évi közbeszerzések, pályázatok (út-, járdaépítés, stb.) 

Előadó: Polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Kaptunk az adósságkonszolidációs pályázat keretében 37 MFt-ot. Úgy gondolja, hogy 

megbíznánk egy szakembert, akinek a segítségével közbeszerzés keretében költenénk el ezt 

az összeget. Ez azért lenne célszerű, mert nagyon sok kivitelező jelentkezik. Nyilván egy 

plusz lebonyolító személy alkalmazásának van költsége is, ami kb. 300 EFt nagyságrendű. 

Mindenki kapott egy anyagot, amelyet Dr. Szűcs ügyvéd úr készített el, amely tartalmazza 

ugyan, hogy nincsen ilyen volumenű beruházáshoz közbeszerzésre szükség, de javasolná 

mindenképpen a szakértő úr alkalmazását, így tudnánk a messzemenőkig biztosítani a 

páőrtatlanságot. Ez egy tájékoztatás volt, döntenie a konkrét megállapodás elkészülése után 

kell csak a testületnek. 

 

 

3. napirendi pont: Ifjúsági Önkormányzat létrehozásának vizsgálata 

Előadó: Polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Mindenki kapott egy polgármesteri indítványt. Az indítvány illetve egy határozati javaslat a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Az elve jó, hogy a fiatalokat szervezzük egységbe. Szerinte inkább a már meglévő civil 

szervezeteinket kellene támogatni, mivel nyilvánvalóan ez is kiadással, költséggel jár.  

 

Grósz András képviselő: 

 

Először fel kéne mérni, hogy van-e rá igény. 

 

Emmerling Józsefné képviselő: 

 

Javasolja, hogy alakuljanak meg, aztán majd meglátjuk, hogy fog-e működni. 

 

Grósz András képviselő: 

 

Az Ifjúsági Önkormányzat is tud önállóan pályázni? Pl. adó 1%-ot tud-e igényelni? Ha nem, 

akkor lehet, hogy el kéne gondolkodni, hogy nem-e inkább valami egyesületet kellene-e 

létrehozni? 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

A pályázatra reagálva elmondja, hogy nem tudja, hogy tud-e önállóan pályázni valószínűleg 

lehet, ennek utána kell járni. 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 5 igen 

szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

6/2016 (I.27.) határozata  

Ifjúsági Önkormányzat létrehozásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy létre kívánja 

hozni az ifjúsági önkormányzatot.  

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Folyamatos 

 

4. napirendi pont: A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött 

Megállapodás felülvizsgálata 

Előadó: Jegyző 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Minden évben törvényi kötelezettségünk ennek az együttműködési megállapodásnak a 

felülvizsgálata. A tavalyi megállapodás szerinti szövegváltozat került ismét előterjesztésre. 

Az idei év tartogathat olyan dolgot, hogy majd szükséges lesz némely pontnak a változtatása, 

de ez még most nem teljesen ismert. Két kérdés miatt lehet, hogy majd módosításra szorul a 

megállapodás: az egyik a Faluház működtetése, a másik az oktatási intézmények nemzetiségi 

fenntartásba vétele. A megállapodást a Német Nemzetiségi Önkormányzat a múlt pénteki 

ülésen már elfogadta.  

 

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 

7/2016 (I.27.) határozata  

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzattal  

megkötött megállapodás felülvizsgálatáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Pusztavám 

Község Önkormányzata és a Pusztavámi Német 

Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési 

megállapodását elfogadja.  

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 
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6. napirendi pont: Döntés az oktatási intézmények nemzetiségi fenntartásba vételéről. 

Előadó: Polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Kiküldésre kerültek a határozati javaslatok, amely alapján a képviselő-testület hozzájárul 

ahhoz, hogy mind a Zengő Óvoda, mind a Radnóti Miklós Általános Iskola a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat fenntartása alá kerüljön. Döntenünk kell, hogy hozzájárul a 

képviselő-testület, hogy a 2016/2017-es tanévtől mindkét intézmény nemzetiségi 

önkormányzati fenntartásban működjön.  

 

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 

8/2016 (I.27.) határozata  

A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola  

Pusztavámi Tagiskolájának  

nemzetiségi önkormányzat általi  

fenntartásba vételéről 

 

1. Pusztavám Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete támogatja a Pusztavámi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat azon határozatát, amelyben 

kezdeményezi a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ által fenntartott Móri Radnóti Miklós 

Általános Iskola Pusztavámi Tagiskolájának 

(székhely: 8066 Pusztavám, Bajcsy-Zsilinszky utca 

10.; OM azonosító: 201026) fenntartói jogának a 

2016-2017. tanévtől való átvételét. 

 

2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a Móri 

Radnóti Miklós Általános Iskola Pusztavámi 

Tagiskolája esetleges működési hiányának 

finanszírozására, valamint felvállalja az iskola 

működtetésével kapcsolatos pénzügyi, számviteli, 

igazgatási feladatok ellátását, amennyiben azt a 

nemzetiségi önkormányzat nem tudja teljesíteni.  

 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

                 Határidő: folyamatos  

 

 

 

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 

9/2016 (I.27.) határozata  

Zengő Óvoda Egységes Óvoda – Bölcsőde  

Pusztavámi Tagóvoda - Bölcsődéjének  

nemzetiségi önkormányzat általi  

fenntartásba vételéről 

 

1. Pusztavám Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete támogatja a Pusztavámi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat azon határozatát, amelyben 

kezdeményezi a Móri Kistérségi Társulás által 

fenntartott Zengő Óvoda Egységes Óvoda – Bölcsőde 

Pusztavámi Tagóvoda - Bölcsődéje (székhely: 8066 

Pusztavám, Petőfi Sándor utca 2.; OM azonosító: 

201025) fenntartói jogának a 2016-2017. nevelési évtől 

való átvételét. 

 

2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a Zengő 

Óvoda Egységes Óvoda – Bölcsőde Pusztavámi 

Tagóvoda - Bölcsődéje esetleges működési hiányának 

finanszírozására, valamint felvállalja az iskola 

működtetésével kapcsolatos pénzügyi, számviteli, 

igazgatási feladatok ellátását, amennyiben azt a 

nemzetiségi önkormányzat nem tudja teljesíteni. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

                 Határidő: Folyamatos  

 

 

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 

10/2016.(I.27.) határozata 

Nevelési-oktatási intézmények fenntartóváltásával kapcsolatban 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és hozzájárul ahhoz, hogy a 

Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Pusztavámi 

Tagiskolájának (székhely: 8066 Pusztavám, Bajcsy-

Zsilinszky utca 10.) és a Zengő Óvoda Egységes 

Óvoda-Bölcsőde Pusztavámi Tagóvoda-Bölcsődéjének 

(székhely: 8066 Pusztavám, Petőfi Sándor utca 2.) 

fenntartói feladatai átvétele (átvevő: a Pusztavámi 

Német Nemzetiségi Önkormányzat) esetén az 
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intézmények mindenkori költségvetésének elfogadása 

során, ide értve a költségvetés 

módosítását/módosításait is, Pusztavám Községi 

Önkormányzatát együttdöntési jog illeti meg, amelyre 

tekintettel a költségvetés, illetve annak mindenkori 

módosítása elfogadásához Pusztavám Községi 

Önkormányzatának hozzájárulása szükséges. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

Határidő: Folyamatos 

 

 

7. napirendi pont: Adásvételi Szerződés jóváhagyása (Restár Imréné, Laukó Ferenc vevők) 

Előadó: Jegyző 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Mindenki kapott ehhez a napirendi ponthoz egy háttéranyagot. A nevezett személyek 

részletfizetéssel vásároltak meg egy önkormányzati ingatlant, azonban a tulajdonjog átírás 

nem történt meg. Az ügyben eljáró ügyvédnő tájékoztatása szerint a Földhivatalnak szüksége 

van az adásvételi szerződés önkormányzati jóváhagyására, amely alapján átírásra kerülhet a 

tulajdonjog.  

 

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 

11/2016 (I.27.) határozata 

Restár Imréné és Laukó Ferenc 

Tulajdonviszony rendezésének tárgyában  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a Pusztavám Község Önkormányzata (KSH szám: 15362278-8411-321-07, 

adószám: 15362278-2-07 székhelye: 8066 Pusztavám, Kossuth L. u. 64-66., képviseli: 

Lisztmayer János polgármester), a továbbiakban, mint eladó, másrészről Restár 

Imréné sz. Varga Ilona (szül: Makó, 1957.12.17., an: Paulik Anna, személyi száma: 2 

571217 2634, adóazonosító jele: 8332221536, szig.szám: 046962 IA) 8066 Pusztavám, 

Készenléti lakás 241. fsz. 7. sz. alatti lakos és Laukó Ferenc sz. Laukó Ferenc (szül: 

Mór, 1964.05.04., an: Fehér Rozália, személyi száma: 1 640504 2679, adóazonosító jele: 

8355522311) 8066 Pusztavám, Készenléti lakás 241. fsz. 7. sz. alatti lakos, a 

továbbiakban, mint vevők között a móri tulajdoni lapon, külterület 0241/1/A/7. hrsz. 

alatt felvett, 54 m
2 

területű, társasházi lakás megjelölésű ingatlanra, amely 

természetben 8060 Készenléti épület alatt található, vonatkozóan Móron, 2016. január 

6-án megkötött Adásvételi Szerződést jóváhagyja.  

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

Határidő: azonnal  
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8. napirendi pont: Döntés önkormányzati bérlakás (8066 Pusztavám, Petőfi utca 84-

86/C.) bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról 

Előadó: Jegyző 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Önkormányzati bérlakás bérlője nyújtott be kérelmet, a lakásbérlet további egy évvel való 

meghosszabbítására.  

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Helyi lakos nem szeretné bérelni esetleg? Fél évre javasolja megkötni a szerződést.  

 

 

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 

12/2016 (I.27.) határozata 

a 8066 Pusztavám, Petőfi S. u. 84-86/C bérlakás 

bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Krajcovic 

Imrich bérleti szerződését 2016. június 31-ig 

hosszabbítja meg.  

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

                 Határidő: azonnal  

 

 

9. napirendi pont: Februári, márciusi rendezvények áttekintése 

Előadó: Polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Ismerteti a februári programokat. Mindenki megkapta a nemzetiségi hét meghívóját. Ez már a 

jövő héten lesz. Kéri, hogy a programokon mind az iskolában, óvodában vegyen részt. A 

nemzetiségi hét lezárásaként lesz a svábbál, a Német Nemzetiségi Önkormányzat 

szervezésében.  

A két hónap részletes programja ismertetésre kerül, a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

Kéri a testület tagjait, hogy mindenki lehetőségeihez mérten vegyen részt a települési 

programokon. 

 

 

10. napirendi pont:  Egyebek 
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Lisztmayer János polgármester:  

 

Kiosztásra kerül egy határozati javaslat a kötelező betelepítési kvótával kapcsolatban. Kéri, 

hogy amennyiben a testületi tagok mondják el észrevételeiket.  

 

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 

13/2016 (I.27.) határozata 

a kötelező betelepítési kvótáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy elutasítja a 

kötelező betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési 

kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés 

kockázatát, a terrorveszélyt, valamint az 

állampolgárok biztonságérzetét csökkenti. A kvóta 

veszélyezteti kultúránkat, mindennapjaink 

biztonságát, valamint előre kiszámíthatatlan terheket 

jelentene az oktatási, szociális és egészségügyi 

rendszerünkre. 

Kérjük Magyarország Kormányát, hogy minden 

lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális 

migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési 

kvótát. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

                 Határidő: azonnal  

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Tájékoztatja a testület tagjait, hogy kellett venni egy üstöt az óvodai konyhára. Sajnos az 

egyik üst már egy éve nem üzemelt. Amelyik pedig ment, azt az utóbbi időben kétszer kellett 

javítani. Nem volt más lehetőségünk, minthogy egy új üstöt vásároljunk.  

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

 

A helyi pálinkafőzde tulajdonosa – Brückl Tamás – kérelemmel fordult a testület felé, hogy 

szeretné felvenni a Falu nevét és a Pálinkafőzdét mint „Pálinkafőzde Pusztavám”, később 

pedig ha lesz kereskedelmi tevékenységük, akkor a pálinkát mint „Pusztavámi pálinka” 

piacra dobni.  
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Lisztmayer János polgármester: 

 

Rendben van ez a dolog, de véleménye szerint kérjük meg, hogy küldje el, hogy egyáltalán 

mire gondol, küldjön el egy látványtervet pl. egy pálinkacímkét. Aztán a következő ülésen 

már konkrét dologról tudunk tárgyalni. 

 

 

Emmerling Józsefné képviselő: 

 

Az Erdei Iskolához elég nehezen találnak oda. Fel kéne rakni egy táblát, esetleg a Malomerdő 

Panziós tábla alá. Kell-e valamilyen engedély hozzá?  

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Írásbeli kérelmet nyújtson be a Vértesi Erdészet a hatályos közterület-használati rendeletünk 

értelmében, aztán Jegyző úr majd hatósági jogkörében eljárva rendezi az ügyet. 

 

 

Frey Szabolcs képviselő: 

 

Lesz-e a Pusztavámi Krónikával kapcsolatban folytatás, mivel a Gézának lejárt a szerződése. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A Nagy Pállal folytatunk tárgyalásokat, februárban meg fog jelenni az újság, aztán majd 

meglátjuk, hogy milyen lesz a folytatás.  

 

 

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 


