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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

8066        Pusztavám,       Kossuth      Lajos    u.    64-66. 
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 14-én 

megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

 

 

 

 

Az ülés helye: Művelődési Ház emeleti terme 8066 Pusztavám, Nickelsdorf tér 4. 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 14-i nyilvános ülésen 

hozott határozatai: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

36/2016 (IV.14.) határozata 

a 2016. április 14-i képviselő-testületi ülés  

napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2016. április 14-i rendkívüli nyilvános képviselő-

testületi ülés napirendjét elfogadja. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

37/2016 (IV.14.) 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 

38/2016 (IV.14.) határozata  

A „Pusztavám, Hegyalja utca burkolat felújítása”  

beruházásról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a „Pusztavám, 

Hegyalja utca burkolat felújítása” tárgyú beruházás 

kapcsán a Bíráló Bizottság jegyzőkönyvbe foglalt 

javaslatát elfogadja és ennek alapján nyertes 

ajánlattevőnek nyilvánítja STRABAG Általános 

Építő Kft-t (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. 

Infopark „D” épület). Felhatalmazza a polgármestert 

a vállalkozási szerződés megkötésére.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

39/2016 (IV.14.) határozata  

A „Pusztavám, Petőfi u. járda térburkolása”  

beruházásról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a „Pusztavám, 
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Petőfi u. járda térburkolása” tárgyú beruházás 

kapcsán a Bíráló Bizottság jegyzőkönyvbe foglalt 

javaslatát elfogadja és ennek alapján az eljárást 

eredménytelenné nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az 

ajánlatok beérkezését követően indokoltnak tűnik a 

műszaki tartalom módosítása (csapadékvíz 

elvezetésre vonatkozó feladatok), amely jelen 

eljárásban már nem megvalósítható. Felhatalmazza a 

polgármestert a módosított műszaki tartalom 

meghatározására és ennek alapján az ajánlatok 

ismételt bekérésére. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

40/2016 (IV.14.) határozata  

a Polgármesteri Hivatal külső felújításáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Polgármesteri 

Hivatal külső felújításának elvégzésére a PÖTI Bt. 

(8066 Pusztavám, Petőfi S. u. 46.) ajánlatát fogadja el. 

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási 

szerződés megkötésére.   

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

41/2016 (IV.14.) határozata  

A Móri Többcélú Kistérségi Társulás Hajléktalanok 

Átmeneti Szállásának intézményi térítési díjáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy mint a Móri 

Többcélú Kistérségi Társulás társult önkormányzata 

a Hajléktalanok Átmeneti Szállásának térítési díja 

tekintetében a térítési díj felülvizsgálatáról szóló 

előterjesztéssel egyetért, mely előterjesztés a térítési 

díj módosítását nem javasolja.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

42/2016 (IV.14.) határozata  

A gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet 

elfogadásáról 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy mint a Mór 

Mikrokörzeti Szociális Intézményi társulásban 

résztvevő önkormányzat Képviselő-testülete a 

gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet-tervezet 

tartalmával egyetért, a rendelet megalkotásához 

hozzájárul.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

43/2016 (IV.14.) határozata  

A 29/2016. (III.9.) számú határozat hatályon kívül 

helyezéséről 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 29/2016. 

(III.9.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

44/2016 (IV.14.) határozata  

a 2016. évi falunapok időpontjáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2016. évi 

Falunapokat 2016. június 10-11-12-én tartja.  
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 14-én 

megtartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Művelődési Ház emeleti terme 8066 Pusztavám, Nickelsdorf tér 4. 

 

Jelen vannak: 

 Lisztmayer János polgármester 

 Emmerling Józsefné képviselő 

 Grósz András  képviselő 

Frey Szabolcs  képviselő 

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 képviselő, alpolgármester késését 

jelentette be. Zombó norbert képviselő távolmaradását jelentette be. 

 

Lisztmayer János polgármester ismerteti a napirendi pontokat.  

 

 

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

az alábbi határozatokat hozta:  

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

36/2016 (IV.14.) határozata 

a 2016. április 14-i képviselő-testületi ülés  

napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2016. április 14-i rendkívüli nyilvános képviselő-

testületi ülés napirendjét elfogadja. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1) Döntés a „Pusztavám, Hegyalja utca burkolat felújítása” beruházás kapcsán 

beérkezett ajánlatokról. 

Előadó: Polgármester, jegyző 

 

2) Döntés a „Pusztavám, Petőfi u. járda térburkolása” beruházás kapcsán beérkezett 

ajánlatokról. 

Előadó: Polgármester, jegyző 
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3) Döntés a Polgármesteri Hivatal külső felújításáról 

Előadó: Polgármester 

 

4) Döntés a Hajléktalan Átmeneti Szállása térítési díja felülvizsgálatáról  

Előadó: Polgármester 

 

5) Döntés a Gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendeletről 

Előadó: Polgármester 

 

6) 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: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

37/2016 (IV.14.) 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) Döntés a „Pusztavám, Hegyalja utca burkolat felújítása” beruházás kapcsán 

beérkezett ajánlatokról. 
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Előadó: Polgármester, jegyző 

 

(Időközben megérkezett Pintér István képviselő, 15.47 perckor.) 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző:  

 

Ismerteti a Bíráló Bizottság véleményét és ennek alapján javaslatot tesz a nyertes ajánlattevő 

kiválasztására. 

 

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 

38/2016 (IV.14.) határozata  

A „Pusztavám, Hegyalja utca burkolat felújítása”  

beruházásról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a „Pusztavám, 

Hegyalja utca burkolat felújítása” tárgyú beruházás 

kapcsán a Bíráló Bizottság jegyzőkönyvbe foglalt 

javaslatát elfogadja és ennek alapján nyertes 

ajánlattevőnek nyilvánítja STRABAG Általános 

Építő Kft-t (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. 

Infopark „D” épület). Felhatalmazza a polgármestert 

a vállalkozási szerződés megkötésére.  

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Folyamatos, 2016. december 31-ig 

 

 

 

2) Döntés a „Pusztavám, Petőfi u. járda térburkolása” beruházás kapcsán beérkezett 

ajánlatokról. 

Előadó: Polgármester, jegyző 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző:  

 

Ismerteti a Bíráló Bizottság véleményét és ennek alapján javaslatot tesz a nyertes ajánlattevő 

kiválasztására. 

 

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 
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39/2016 (IV.14.) határozata  

A „Pusztavám, Petőfi u. járda térburkolása”  

beruházásról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a „Pusztavám, 

Petőfi u. járda térburkolása” tárgyú beruházás 

kapcsán a Bíráló Bizottság jegyzőkönyvbe foglalt 

javaslatát elfogadja és ennek alapján az eljárást 

eredménytelenné nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az 

ajánlatok beérkezését követően indokoltnak tűnik a 

műszaki tartalom módosítása (csapadékvíz 

elvezetésre vonatkozó feladatok), amely jelen 

eljárásban már nem megvalósítható. Felhatalmazza a 

polgármestert a módosított műszaki tartalom 

meghatározására és ennek alapján az ajánlatok 

ismételt bekérésére. 

 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Folyamatos, 2016. december 31-ig 

 

 

3) Döntés a Polgármesteri Hivatal külső felújításáról 

Előadó: Polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Ismerteti a beérkezett ajánlatokat és javaslatot tesz a nyertes ajánlattevő kiválasztására. 

Javasolja, hogy a T. Képviselő-testület a helyi vállalkozót (PÖTI Bt.) részesítse előnyben. 

 

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 

40/2016 (IV.14.) határozata  

a Polgármesteri Hivatal külső felújításáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Polgármesteri 

Hivatal külső felújításának elvégzésére a PÖTI Bt. 

(8066 Pusztavám, Petőfi S. u. 46.) ajánlatát fogadja el. 

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási 

szerződés megkötésére.   

 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Folyamatos, 2016. december 31-ig 



 9 

 

 

4) Döntés a Hajléktalan Átmeneti Szállása térítési díja felülvizsgálatáról  

Előadó: Polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Ismerteti az előterjesztés anyagát.  

 

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 

41/2016 (IV.14.) határozata  

A Móri Többcélú Kistérségi Társulás Hajléktalanok 

Átmeneti Szállásának intézményi térítési díjáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy mint a Móri 

Többcélú Kistérségi Társulás társult önkormányzata 

a Hajléktalanok Átmeneti Szállásának térítési díja 

tekintetében a térítési díj felülvizsgálatáról szóló 

előterjesztéssel egyetért, mely előterjesztés a térítési 

díj módosítását nem javasolja.  

 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

       Dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: 2016. április 18. 

 

 

5) Döntés a Gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendeletről 

Előadó: Polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Ismerteti az előterjesztés anyagát.  

 

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 

42/2016 (IV.14.) határozata  

A gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet 

elfogadásáról 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy mint a Mór 

Mikrokörzeti Szociális Intézményi társulásban 

résztvevő önkormányzat Képviselő-testülete a 

gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet-tervezet 

tartalmával egyetért, a rendelet megalkotásához 

hozzájárul. 

 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

       Dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: 2016. április 18. 

 

 

6) Egyebek 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Tájékoztatja a T. Képviselőket, hogy a szociális ellátásokról szóló rendeletünket felül kell 

vizsgálni, e hónapban a javaslatokat a T. Képviselő-testület elé terjeszti. 

 

Tájékoztatja továbbá a T. Képviselőket, hogy a Művelődési Ház vezetőjének jogviszonya 

megszűnt, Varga Imola bejelentette ugyanis, hogy nem kívánja továbbfolytatni a 

tevékenységét, így a helyzetet fél évig rendeznünk kell.  

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A Falunap időpontja tekintetében módosító javaslattal él, ugyanis az elfogadott időpont 

ütközik az iskolai ballagással és bankettel. Az egyházi ünnep tekintetében az egyeztetés 

megtörtént. Javasolja a korábbi határozat hatályon kívül helyezését és a Falunapok új 

időpontjának meghatározását (egy héttel korábbra az elfogadottnál).  

 

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 

43/2016 (IV.14.) határozata  

A 29/2016. (III.9.) számú határozat hatályon kívül 

helyezéséről 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 29/2016. 

(III.9.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 
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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 

44/2016 (IV.14.) határozata  

a 2016. évi falunapok időpontjáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2016. évi 

Falunapokat 2016. június 10-11-12-én tartja.  

 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Emmerling Józsefné képviselő:  

 

Bejelenti, hogy a támogatott civil szervezetek (Torna Club, Polgárőrség) 2015. évi 

támogatási elszámolása kapcsán a Pénzügyi Bizottság 2016. április 20-án 15.30-kor ülést tart, 

amelyre a nem Pénzügyi Bizottsági tag képviselőket is szeretettel várja.  

 

 

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 


