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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

8066        Pusztavám,       Kossuth      Lajos    u.    64-66. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

 

 

Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 22-én 

megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

 

 

 

 

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

64-66. 
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 Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 22-i rendkívüli 

nyilvános ülésen alkotott rendelete: 

 

 
Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2016.(VI.23.) önkormányzati rendelete 

A helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

A rendelet-tervezet és az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva 
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 Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 22-i rendkívüli 

nyilvános ülésen hozott határozatai: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

79/2016 (VI.22.) határozata 

a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2016. június 22-i rendkívüli képviselő-testületi ülés 

napirendjét elfogadja. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

80/2016 (VI.22.) határozata  

jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Grósz András képviselőt választja meg. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

81/2016 (VI.22.) határozata  

a Pusztavámi Szivárvány Óvoda Alapító okiratának 

módosításáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavámi 

Szivárvány Óvoda maximált gyermeklétszámát 101 

főre módosítja. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

82/2016 (VI.22.) határozata  

az étkezési térítési díjakról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a jelenleg is 

hatályos étkezési térítési díjakat helybenhagyja, s a 

helyben szokásos módon a november-decemberi 

testületi ülésen a keretszámok meghatározásakor 

módosítja. 
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

83/2016 (VI.22.) határozata  

a Kornseé Ádám telekvásárlási kérelem ügyében 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Kornseé Ádám 

telekvásárlási ár mérséklésre vonatkozó kérelmét 

elutasítja, továbbra is fenntartja a hatályos telekárat, 

mely szerint marad a 2500 Ft/m
2 

900 m
2
-ig, ezen felül 

pedig 300 Ft/m
2
. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

84/2016 (VI.22.) határozata  

a Pusztavámi Nyugdíjas Klub támogatásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavámi 

Nyugdíjas Klubnak 50 000 Ft-os anyagi támogatást 

nyújt. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

85/2016 (VI.22.) határozata  

két tábor támogatásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy mind az 

Általános Iskola által szervezett táborra, mind az 

Ihásznél Albert Anna családgondozó által szervezett 

táborra 20 000 Ft - 20 000 Ft anyagi támogatást nyújt. 
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 22-én 

megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

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

64-66. 

 

Jelen vannak Pusztavám Község Önkormányzata részéről: 

            Emmerling Józsefné   képviselő 

            Frey Szabolcs             képviselő 

            Grósz András             képviselő 

Stettner Attila            alpolgármester 

 

Megjelent meghívott: 

 

            Dr. Légrádi Gábor     jegyző 

             

Stettner Attila alpolgármester köszönti a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelent 

képviselőket, valamint a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy 4 képviselő jelen van, így 

a képviselő-testületi ülés határozatképes. Lisztmayer János polgármester betegség miatt nem 

vesz részt az ülésen. Pintér István és Zombó Norbert munkahelyi elfoglaltságaikra hivatkozva 

távolmaradásukat jelentették be. 

 

Stettner Attila alpolgármester ismerteti a napirendi pontokat, egyúttal felkéri jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Grósz András képviselőt.  

 

Napirendi pontok: 

 

1) Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Határozathozatal. 

Előadó: jegyző 

2) Szociális étkezési térítési díjak meghatározása. Rendeletalkotás. 

Előadó: jegyző 

3) Döntés telekvásárlási kérelemről. Határozathozatal. 

Előadó: jegyző 

4) Egyebek 

 

A képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatokat hozta:  

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

79/2016 (VI.22.) határozata 

a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2016. június 22-i rendkívüli képviselő-testületi ülés 

napirendjét elfogadja. 

 

Felelős: Stettner Attila alpolgármester 

               Határidő: Azonnal 
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Stettner Attila alpolgármester: 

 

Felkéri jegyzőkönyv hitelesítőnek Grósz András képviselőt, s kéri, hogy nyilatkozatát tegye 

meg, hogy elvállalja-e ezen tisztséget. 

 

 

Grósz András képviselő: 

 

Elvállalja. 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy van-e más javaslatuk jegyzőkönyv hitelesítő 

személyére? 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 4 tagja 3 igen 

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

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

80/2016 (VI.22.) határozata  

jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Grósz András képviselőt választja meg. 

 

Felelős:  Stettner Attila alpolgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Napirendi pontok: 

 

 

1. napirendi pont: Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Határozathozatal. 

Előadó: jegyző 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Létszámbeli problémáink vannak. Jelenleg folyik a működési engedélyeztetési eljárás. Mi 

megadtuk a csoportszobák m
2
-ét, amihez a maximált gyermeklétszám 101 fő, az alapító 

okiratban pedig 113 fő férőhely van. Ez az eddigi működési engedélyünkben így szerepelt, de 

ez törvény szerint nem helyes, így ezt korrigálnunk kell. Ezért kell az új Alapító okiratot 

módosítani.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 4 tagja 4 igen 

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

Képviselő-testületének 

81/2016 (VI.22.) határozata  

a Pusztavámi Szivárvány Óvoda Alapító okiratának 

módosításáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavámi 

Szivárvány Óvoda maximált gyermeklétszámát 101 

főre módosítja. 

 

Felelős:  Stettner Attila 

               alpolgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

2. napirendi pont: Szociális étkezési térítési díjak meghatározása.  

Előadó: jegyző 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Megkaptuk az étkezési térítési díjakat. Móron minden év májusában döntenek az új díjakról. 

Mivel mi november-december hónapban szoktunk dönteni a keretszámokról, ezen belül 

ezekről a díjakról, ezért javasolja, hogy ezt a gyakorlatot folytassuk tovább.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 4 tagja 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

82/2016 (VI.22.) határozata  

az étkezési térítési díjakról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a jelenleg is 

hatályos étkezési térítési díjakat helybenhagyja, s a 

helyben szokásos módon a november-decemberi 

testületi ülésen a keretszámok meghatározásakor 

módosítja. 

 

Felelős:  Stettner Attila 

               alpolgármester 

               Határidő: Azonnal 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 4 tagja 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 
Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2016.(VI.23.) önkormányzati rendelete 

A helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

A rendelet-tervezet és az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva 

 

3. napirendi pont: Döntés telekvásárlási kérelemről. Határozathozatal. 

Előadó: jegyző 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Kornseé Ádám szeretne itt letelepedni Pusztavámon. A Rákóczi utcában szeretne telket venni. 

Ez ügyben egy kérelemmel fordult a képviselő-testület felé. A kérelmet ismerteti a képviselő-

testület tagjainak, mely kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Emmerling Józsefné képviselő: 

 

Nemrégiben volt már szó róla, hogy csökkentsük a telkek árát. 

 

 

Stettner Attila képviselő: 

 

Véleménye szerint, ha elindítjuk ezt a dolgot, akkor a következőnek is ugyanennyiért kéne 

odaadni. Ezért jól meg kell gondolni a dolgot.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 4 tagja 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

83/2016 (VI.22.) határozata  

a Kornseé Ádám telekvásárlási kérelem ügyében 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Kornseé Ádám 

telekvásárlási ár mérséklésre vonatkozó kérelmét 

elutasítja, továbbra is fenntartja a hatályos telekárat, 

mely szerint marad a 2500 Ft/m
2 

900 m
2
-ig, ezen felül 

pedig 300 Ft/m
2
. 

 

Felelős:  Stettner Attila 

               alpolgármester 

               Határidő: Azonnal 
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4. napirendi pont: Egyebek: 

 

Stettner Attila alpolgármester:  

 

 

Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Rolet Kft-től érkezett egy levél, hogy a 30 000 Ft/hó-s 

toronybérletet nem tudja elfogadni. Ők 5000 Ft/hó-ra tesznek javaslatot. Erről a következő 

testületi ülésen mindenképpen beszélni kellene. Továbbá fejlesztést is szeretne végrehajtani 

Pusztavám község területén. Mivel kéne egy önkormányzati hozzájárulás is ehhez a 

fejlesztéshez, ezért el szeretne jönni a testülethez, hogy elmondhassa, hogy mit is szeretne 

pontosan. 

 

Felújításra került a Polgármesteri Hivatal külsőleg illetve a házasságkötő terem is. Ezt 

mindenki láthatja. A Nyugdíjas Klub tagjait hívtuk segítségül takarításra. Lisztmayer János 

polgármester úr ígérte még nekik, hogy kapnak valamiféle anyagi támogatást ezért cserében. 

50 000 Ft-ot támogatást javasol elfogadni.  .  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 4 tagja 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

84/2016 (VI.22.) határozata  

a Pusztavámi Nyugdíjas Klub támogatásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavámi 

Nyugdíjas Klubnak 50 000 Ft-os anyagi támogatást 

nyújt. 

 

Felelős:  Stettner Attila 

               alpolgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Az iskolában folyik a nyári tábor. Kaptunk egy megkeresést az intézményvezető asszony 

részéről, hogy amennyiben lehetséges, úgy bármiféle módon támogassa az önkormányzat ezt 

a tábort. Ezzel egyidejűleg kérték, hogy nyáron két tantermet szeretnének kimeszelni, amihez 

szintén kérnék az önkormányzat segítségét. Mivel idén nyáron még lesz egy tábor, amelyet 

Ihászné Anna családgondozó szervez, javasolja, hogy mindkét tábort 20 000 Ft -20 000 Ft-tal 

támogassa a testület.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 4 tagja 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

85/2016 (VI.22.) határozata  

két tábor támogatásáról 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy mind az 

Általános Iskola által szervezett táborra, mind az 

Ihásznél Albert Anna családgondozó által szervezett 

táborra 20 000 Ft - 20 000 Ft anyagi támogatást nyújt. 

 

Felelős:  Stettner Attila 

               alpolgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Emmerling Józsefné képviselő: 

 

A tanterem festésével kapcsolatban javasolja, hogy először keresse meg az intézményvezető a 

KLIK-et, hogy ők szeretnék két terem kifestését a nyáron, ha ők elutasítják, akkor vállaljuk át, 

és segítsünk nekik lehetőségeinkhez mérten.   

 

 

Több tárgy nem lévén Stettner Attila alpolgármester megköszönte a munkát, és a képviselő-

testület ülését bezárta. 

 

 

Kmft. 

  

 

    Stettner Attila                            Dr. Légrádi Gábor                       Grósz András 

   alpolgármester                                          jegyző                           jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


