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 Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 25-i nyilvános 

ülésen hozott határozatai: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

93/2016 (VIII.25.) határozata 

a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2016. augusztus 25-i nyilvános képviselő-testületi 

ülés napirendjét elfogadja. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

94/2016 (VIII.25.) határozata  

jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Frey Szabolcs képviselőt választja meg. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

95/2016 (VIII.25.) határozata  

A Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde 2015/2016. évi  

beszámolójának elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Zengő Óvoda 

Egységes Óvoda-bölcsőde 2015/2016. évi beszámolóját 

elfogadja.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

96/2016 (VIII.25.) határozata  

A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola  

Pusztavámi Tagiskolájának 2015/2016. évi  

beszámolójának elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Móri Radnóti 

Miklós Általános Iskola Pusztavámi Tagiskolájának 

2015/2016. évi beszámolóját elfogadja.  
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

97/2016 (VIII.25.) határozata  

A Pusztavám, Táncsics utca 9. szám alatti bérleményre  

vonatkozó megállapodásról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavám 

Község Önkormányzata, mint bérbeadó, másrészről 

Jánni László Attiláné, mint bérlő között a a 8066 

Pusztavám, Táncsics M. u. 9. szám alatti szociális 

bérlakásra vonatkozóan, az Önkormányzat felé 

bérleti díj (lakáshasználati díj), valamint rezsidíj 

címén fennálló, 299.128,- Ft összegű tartozás 

rendezésére vonatkozó Megállapodást jóváhagyja. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

98/2016 (VIII.25.) határozata  

Dr. Böjte Tekla fogorvos szerződéséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy felhatalmazza 

alpolgármester urat és a jegyzőt Dr. Böjte Tekla 

fogorvos rendelő-használati jogviszonyának 

rendezésére, a ki nem fizetett rezsi díjak behajtására, 

végső soron a rendelő használat felmondására. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

99/2016 (VIII.25.) határozata  

Pályázatírói szerződésről, pályázatírói díj kifizetéséről 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy felhatalmazza 

alpolgármester urat a kültéri sporteszközökre 

vonatkozó pályázatírói szerződés aláírására, a 

pályázatírói díj kifizetésére. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

100/2016 (VIII.25.) határozata  

Branstetter Brigitta kérelmével kapcsolatban 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy nem nyújt 
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támogatást olyan kérelmezőnek, akinek az 

Önkormányzat felé tartozása áll fenn.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

101/2016 (VIII.25.) határozata  

A Pusztavámi Német Nemzetiségi  

Tánccsoport támogatásáról  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavámi 

Német Nemzetiségi Tánccsoport Egyesületet 80 000 

Ft-tal támogatja. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

102/2016 (VIII.25.) határozata  

Farkas Gáborné szakács pályázatának döntéséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Farkas 

Gáborné szakács pályázatát elfogadja. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

103/2016 (VIII.25.) határozata  

Harth Zsolt szakács  

pályázatának döntéséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Harth Zsolt 

szakács pályázatát elutasítja. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

104/2016 (VIII.25.) határozata  

Pálinkás-Lisztmayer Anett védőnői pályázatáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pálinkás-

Lisztmayer Anett pályázatát érvényesnek nyilvánítja 

és elfogadja. Felhatalmazza alpolgármester urat a 

kinevezési okiratok elkészíttetésére és aláírására. 
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

105/2016 (VIII.25.) határozata  

a törvényességi felhívással kapcsolatban 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy felszólítja a 

jegyzőt a törvényes határidők betartására, a 

törvényes működés helyreállítására. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

106/2016 (VIII.25.) határozata  

A „Pusztavám, Petőfi u. járda térburkolása”  

beruházásról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megállapította, hogy a „Pusztavám, Petőfi u. járda 

térburkolása” tárgyú beruházás nyertes pályázója a 

Vértesaljai Kft. Egyúttal jóváhagyja alpolgármester 

úr tárgyi beruházás kapcsán tett intézkedéseit. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

107/2016 (VIII.25.) határozata  

Elvi hozzájárulás a Rolet Kft-vel való együttműködésről 

         

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a településen az 

optikai kábel kiépítését és egyúttal a Rolet Kft-vel 

adott projektben való együttműködést támogatja. 

Felhatalmazza alpolgármester urat és a jegyzőt, hogy 

az együttműködés részleteire vonatkozó szerződéses 

feltételeket a Rolet Kft-vel egyeztesse, azon alapelv 

figyelembe vételével, hogy az önkormányzat 

ingyenesen az önkormányzati vagyon hasznosítását 

nem engedheti át.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

108/2016 (VIII.25.) határozata  

A járási ügysegédekre vonatkozó megállapodás módosítás elfogadásáról 

         

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Fejér Megyei 
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Kormányhivatal FE/07/982-35/2016 ügyszám alatti 

megkeresése mellékletét képező, a járási 

ügysegédekre vonatkozó megállapodás módosítás 

tervezetét jóváhagyja. Felhatalmazza alpolgármestert 

a megállapodás megkötésére.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

109/2016 (VIII.25.) határozata  

SZSZB tagok megválasztásáról 

         

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Pálinkás-

Lisztmayer Anettet, Agárdi Andrást, Fülöp 

Richárdot, Ponta Brigittát, Vécsei Orsolyát, Stettner 

Valentint SZSZB tagnak megválasztja.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

110/2016 (VIII.25.) határozata  

I/84. Pusztavám község szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17774-1-001-00-06) 

víziközmű rendszer 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 

         

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a I/84. Pusztavám 

szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17774-1-001-00-06) víziközmű rendszer 

ellátásáért felelőse, megtárgyalta a 2017-2031. GFT-ről szóló napirendi pontot és az 

alábbi határozatot hozta:  

 

1.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/84. 

Pusztavám szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17774-1-001-00-06) víziközmű 

rendszer 2017-2031. évi GFT felújítási és pótlási tervét elfogadja.    

2.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/84. 

Pusztavám szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17774-1-001-00-06) víziközmű 

rendszer 2017-2031. évi GFT beruházási tervét elfogadja.  

3.) Az I/84. Pusztavám szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17774-1-001-00-06) 

víziközmű rendszer 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési 

tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével 

összhangban van.  

4.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/84. 

Pusztavám szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17774-1-001-00-06) víziközmű 

rendszer 2017-2031. évi GFT-vel kapcsolatban nyilatkozik, hogy az 

Önkormányzat a 2017. évi víziközmű felújítási, pótlási és beruházási munkáira, 

a 2016-os vállalásokon felül 773.547,- Ft összegű, a korábbi évek során 

felhalmozott víziközmű fejlesztésre fordítandó anyagi forrással rendelkezik, 

melyet a 2011. évi CCIX. Törvény 18. §-a alapján elkülönített számlán kezel.    
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

111/2016 (VIII.25.) határozata  

I/33. Pusztavám község ivóvízszolgáltató rendszer-V (12-17774-1-001-00-05) víziközmű 

rendszer 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 

         

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a I/33. Pusztavám község 

ivóvízszolgáltató rendszer-V (12-17774-1-001-00-05) víziközmű rendszer ellátásáért 

felelőse, megtárgyalta a 2017-2031. GFT-ről szóló napirendi pontot és az alábbi 

határozatot hozta:  

 

1.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/33. 

Pusztavám község ivóvízszolgáltató rendszer-V (12-17774-1-001-00-05) 

víziközmű rendszer 2017-2031. évi GFT felújítási és pótlási tervét elfogadja.    

2.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/33. 

Pusztavám község ivóvízszolgáltató rendszer-V (12-17774-1-001-00-05) 

víziközmű rendszer 2017-2031. évi GFT beruházási tervét elfogadja.  

3.) Az I/33. Pusztavám község ivóvízszolgáltató rendszer-V (12-17774-1-001-00-05) 

víziközmű rendszer 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési 

tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével 

összhangban van.  

4.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/33. 

Pusztavám község ivóvízszolgáltató rendszer-V (12-17774-1-001-00-05) 

víziközmű rendszer 2017-2031. évi GFT-vel kapcsolatban nyilatkozik, hogy az 

Önkormányzat a 2017. évi víziközmű felújítási, pótlási és beruházási munkáira, 

a 2016-os vállalásokon felül 679.120,- Ft összegű, a korábbi évek során 

felhalmozott víziközmű fejlesztésre fordítandó anyagi forrással rendelkezik, 

melyet a 2011. évi CCIX. Törvény 18. §-a alapján elkülönített számlán kezel.    
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 25-én 

megtartott nyilvános üléséről. 

 

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

64-66. 

 

Jelen vannak: 

 Emmerling Józsefné képviselő 

 Frey Szabolcs   képviselő  

Grósz András  képviselő 

Pintér István  alpolgármester 

Stettner Attila  alpolgármester 

Zombó Norbert képviselő 

 

Megjelent meghívott: 

 

            Dr. Légrádi Gábor jegyző 

             

Stettner Attila alpolgármester köszönti a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelent 

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

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

vesz részt az ülésen. Zombó Norbert késését jelentette be. 

 

Stettner Attila alpolgármester ismerteti a napirendi pontokat, egyúttal jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Frey Szabolcs képviselőt javasolja. 

 

 

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

az alábbi határozatokat hozta:  

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

93/2016 (VIII.25.) határozata 

a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2016. augusztus 25-i nyilvános képviselő-testületi 

ülés napirendjét elfogadja. 

 

Felelős:  Stettner Attila alpolgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1.) Oktatási intézmények beszámolói a 2015/2016. tanévről 

Előadó: Stettner Attila alpolgármester 

Meghívott vendégek: oktatási intézmények vezetői 
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2.) Pályázatok elbírálása (védőnő, szakács) 

3.) Egyebek 

 

A 2016. augusztus 3-i, határozatképtelen ülés napirendje:  

 

4) Döntés törvényességi felhívásról. Határozathozatal. 

Előadó: jegyző 

5) Döntés a Petőfi utcai járda kivitelezéséről. Határozathozatal. 

Előadó: Stettner Attila alpolgármester 

6) Képviselői indítványra: Optikai kábel kiépítése Pusztavámon – Rolet Kft. 

Előadó: Zombó Norbert képviselő 

 

 

Stettner Attila alpolgármester:  

 

Felkéri jegyzőkönyv hitelesítőnek Frey Szabolcs képviselőt s kéri, hogy nyilatkozatát tegye 

meg, hogy elvállalja-e ezen tisztséget. 

 

 

Frey Szabolcs 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 5 tagja 4 igen 

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

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

94/2016 (VIII.25.) határozata  

jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Frey Szabolcs képviselőt választja meg. 

 

Felelős:  Stettner Attila alpolgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Napirendi pontok: 

 

 

1. napirendi pont: Oktatási intézmények beszámolói a 2015/2016. tanévről 
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Előadó: Stettner Attila alpolgármester 

Meghívott vendégek: oktatási intézmények vezetői 

 

Köszönti a vendégeket. Mindenki megkapta az anyagokat előre, átolvashatta, így kéri a 

testület tagjait, hogy tegyék meg észrevételeiket. 

 

Emmerling Józsefné: 

 

Megköszöni a beszámolót, a gyermeklétszámokkal kapcsolatban elmondja, nagyon jó, hogy 

hátrányos helyzetű gyermek nincsen az óvodában. A folyamatos képzés is bizonyítja, hogy 

igyekeznek a kollégák is ellátni a szakmai tevékenységet. Örül, hogy folyamatos 

pályázatokban vesz részt az óvoda. Az óvoda összes dolgozójának jó egészséget kíván, 

megköszöni az óvónők munkáját. 

 

 

Brücklné Staudt Mónika vezető óvónő: 

 

Köszöni a bátorító szavakat. Röviden ismerteti szóban is a beszámolót. Fontosnak tartja 

elmondani, hogy az egységes óvoda-bölcsőde a tavalyi évben beindult. Pozitív a benyomás 

az óvoda-bölcsődéről. Az állam megszűnteti azonban a jövő tanévtől ezt a rendszert, ehelyett 

mini-bölcsődéket engedélyeznének. Ez úgy néz ki, hogy a mostani öt bölcsődés gyermek 

helyett tíz gyermek lehetne náluk elhelyezve ebben az új rendszerben, egy gondozó helyett 

pedig kettőt engedélyezne az állam. Ez nagyon jó dolog lenne, kéri a testületet, hogy ebben 

mindenképpen támogassa az óvodát. Végül mindenki megköszöni az egész éves segítségét.  

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Mint óvodás gyermek szülőekét is szeretné megköszönni az egész évet. Volt az év vége felé 

egy problémás dolog, ezzel megkereste őt néhány szülő. Kéri, hogy a továbbiakban, ha 

lehetne próbáljuk meg ezt a problémát jobban megoldani, elkerülni, mivel ez feszültséget 

okozott a szülők és óvoda között. 

 

 

Brücklné Staudt Mónika vezető óvónő: 

 

Az érintett szülővel tisztáztuk illetve megpróbáltuk tisztázni a dolgot. 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

A bölcsődéről mit tudunk? Ugyanabban a helyiségben lenne vagy külön helységbe lennének 

a bölcsődések az új rendszer szerint? 

 

 

Brücklné Staudt Mónika vezető óvónő: 

 

Igazából egy pályázat van már beadva jelenleg óvodabővítésre, aminek őszén lesz 

eredménye. Ezen a pályázaton indultunk, ha nyernénk, akkor az óvoda folytatásában lenne 

egy épületrész, ott helyeznék el külön a bölcsődés gyermekeket. 
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Gerlinger Tibor PNNÖ elnöke: 

 

Szeretné megköszönni ő is az egész éves munkát. Reméli, hogy a következő tanévben együtt 

tudnak dolgozni. Az lenne a kérdése az óvoda felé, hogy a szüreti felvonuláson vegyenek 

részt az óvodás gyermekekkel. 

 

 

Időközben megérkezett Zombó Norbert: (16:20 perckor) 

 

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 

95/2016 (VIII.25.) határozata  

A Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde 2015/2016. évi  

beszámolójának elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Zengő Óvoda 

Egységes Óvoda-bölcsőde 2015/2016. évi beszámolóját 

elfogadja.  

 

Felelős:  Stettner Attila alpolgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Megkapta mindenki előre az iskola beszámolóját, köszöni szépen. Megkéri Visztné Kemele 

Szilvia Tagintézmény-vezetőt, hogy amennyiben kívánja, úgy egészítse ki beszámolóját.  

 

 

Visztné Kemele Szilvia Tagintézmény-vezető: 

 

Kiegészíteni nem szeretné a beszámolót, mindenki elolvashatta. Minden munkaközösség 

külön-külön is leadta a beszámolóját, ezek teszi kerekké az egész beszámolót. A tavalyi 

tanévvel kapcsolatban elmondja, hogy két új kolléga és három új óraadó is érkezett az 

iskolába. Ők nagyon jól beilleszkedtek az iskolai életbe, közösségünkben. Összességében 

elmondható, hogy egy jó tanévet zártak. Sok versenyt szerveztek, sok versenyen részt vettek 

sok jó eredménnyel. Megköszöni mind az Önkormányzat, mind a Nemzetiségi 

Önkormányzat támogatását, valamint szeretné megköszönni a karbantartók munkáját is.  

 

 

Emmerling Józsefné képviselő:  
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Megköszöni az alapos beszámolót. Néhány kérdése, megjegyzése lenne. A beszámolóban 

olvasható a könyvtári állomány bővítése. Ezzel kapcsolatban kérdezné, hogy csak a 

szépirodalmi dolgok, vagy milyen fajta könyvek kellenének? Lehet, hogy tudna ebben egy 

kis segítséget nyújtani. Illetve megkérdezi, hogy milyen napközis játékok hiányoznak?  

Jó érzés, hogy azért elég sok támogatóra, segítőre találtak az elmúlt tanévben. Örömmel 

olvasta a tanulmányi eredményeket, versenyeken való eredményeket.  

Megkérdezi, hogy mit foglal magában a tehetségpont? Az egész tantestületnek jó egészséget 

kíván és további jó munkát. 

 

 

Visztné Kemele Szilvia Tagintézmény-vezető: 

 

Elég sok minden hiányzik a könyvtárból sajnos. 2013. óta nem volt lehetőség könyvtár 

bővítésre. A napközis játék pedig a legegyszerűbb kisjátéknál kezdődik: társasjátékok, labdák 

stb.,  

A tehetségpontról az Intézményvezető-asszony ad tájékoztatást, náluk Móron ez már 

működik.  

 

 

Kajos Péterné Intézményvezető: 

 

Tehetségpont: Mintegy pályázatként működik. Fel kell tölteni az iskola adatait. Csakúgy, 

mint a gyengébb gyerekek a tehetséges gyermekek is természetesen fejlesztésre szorulnak. 

Területeket kell kijelölni. A gyakorlatban náluk négy ilyen kör működik. Fő célja sikerhez 

juttatni a diákokat. A másik előnye, ha valaki tehetségpontként funkcionál, rengeteg pályázati 

lehetőség, továbbképzési lehetőség stb. van. Számtalan lehetőséget nyújthat a gyermekeknek 

is. Nagy előnye, hogy sok intézmény életében ez jelen van, így az együttműködést lehet 

bővíteni az iskolák között.   

 

Úgy gondolja, hogy színvonalas szakmai oktatás folyik itt a helyi iskolában. Időközönként 

mindegyik tagiskolát egységesen kerül mérésnek, egységes rendszeren keresztül. Ennek az 

eredményéről elmondja, hogy semmivel sem rosszabb, mint akármelyik másik iskola. A 

pusztavámi iskola elég jó helyen áll.  

 

Elmondja, hogy a nyár folyamán, az intézményvezető-asszony levélben kereste meg őt és a 

KLIK vezetőségét, hogy le kíván mondani az intézményvezető tisztségéről. A pályázat 

kiírásra került, sajnos nem érkezett pályázat. Most ismételten kiírásra került a pályázat, amíg 

ez a pályáztatás lebonyolódik, addig, Szilvi marad ideiglenesen a Tagintézmény-vezető. 

 

 

Gerlinger Tibor NNÖ elnöke: 

 

Megköszöni a munkát, büszke rá, mikor egy pesti ülésen a pusztavámi iskolás gyermekeket 

külön kiemelik. Ezért is próbáltuk azt a lehetőséget, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat 

átvegye fenntartásba. Sajnos nem sikerült ez. Tovább szeretnének menni a dologban, és 

körüljárni, hogy a következő évben érdemes-e ismét nekivágni-e a nemzetiségi fenntartásba 

vételében avagy sem. Felkéri egyúttal az iskolát, hogy ők is vegyenek részt a szüreti 

felvonuláson.  
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Stettner Attila alpolgármester: 

 

Megköszöni a munkát. Tegnap tisztáztunk egy-két dolgot, s elmondja, hogy amennyiben az 

önkormányzat tud, úgy segít a továbbiakban is.  

 

 

Kajos Péterné Tagintézmény vezető: 

 

Magyarország legnagyobb tankerületéhez tartozunk. 28 Milliárdos költségvetéssel. Nagyon 

résen kell lenni, nagyon résen kell lennie az önkormányzatoknak és nagyon az iskolák mögé 

kell állni.  

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

Látszik már az anyagi háttér? 

 

 

Kajos Péterné Tagintézmény-vezető: 

 

Októberig ígérték, hogy minden intézmény látja a költségvetést, a tervezésbe is beleszólhat 

az intézmény-vezető. Amint ezt megtudjuk, úgy arról rögtön tájékoztatni fogja Szilvi az 

önkormányzatokat.  

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Ez pozitív, mert ez eddig nem így volt.  

 

 

Gerlinger Tibor NNÖ elnöke: 

 

Biztos van valamilyen dologi kiadás, amivel tervezni lehet. Lesz-e lehetőség arra, hogy az 

épület felújításra kerüljön? 

 

 

Kajos Péterné Tagintézmény vezető: 

 

Van rá lehetőség szerinte. Az elmúlt évben csak Pusztavámon és Csurgón nem volt csak 

iskola-felújítást, így amennyiben a KLIK-nél van lehetőség felújításra, úgy nagy esélye van 

Pusztavámnak, hogy a KLIK-en keresztül sikerül esetleges felújítási munkákat elvégezni. 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Mi van akkor ha megint nem jelentkezik a tagintézmény-vezetői pozícióra senki? 

 

 

Kajos Péterné Tagintézményvezető: 
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Talán akkor a Radnótiból az egyik intézményvezető-helyettes fog átmenetileg kijárni 

Pusztavámra. 

 

 

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 

96/2016 (VIII.25.) határozata  

A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola  

Pusztavámi Tagiskolájának 2015/2016. évi  

beszámolójának elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Móri Radnóti 

Miklós Általános Iskola Pusztavámi Tagiskolájának 

2015/2016. évi beszámolóját elfogadja.  

 

Felelős:  Stettner Attila alpolgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

2. napirendi pont: Szociális tájékoztatás: 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Kéri Ihászné Albert Annát, hogy számoljon be az elmúlt másfél hónap történéséről. 

 

 

Ihászné Albert Anna családgondozó: 

 

Úgy gondolja, hogy az ellátottaknál semmilyen fennakadást nem okozott a fenntartó váltás. 

Elég húzós nyarunk volt, elég sokat dolgoztunk jegyző úrral. Július 1-el megkezdtük a 

szolgálatunkat. Ezalatt a másfél hónap alatt is történt bővülés az étkeztetésben részesülőknél. 

Házi segítségnyújtásban is bővülés lesz előre láthatólag. Ezzel probléma lehet, egy 

gondozónő öt embert gondozhat, ezzel szemben jelenleg kilenc gondozottunk van, ha 

hozzájön még két-három ember belép a rendszerbe, akkor fel kell vennünk  és fel is vehetünk 

még egy embert. Finanszírozza az állam. 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Megköszöni a beszámolót.  

 

A Jánni családról már volt szó. Behivattuk a hölgyet, majd a férjét is. Olyan megállapodást 

kötünk velük, hogy a fizetésének utalása során a bérleti díj és a rezsi egyenesen az 

önkormányzat számlájára fog jönni. Ezt a megállapodást aláírták. Kéri, hogy a testület is 

egyezzen bele, így talán pénzénél lesz az önkormányzat. A megállapodásban pedig az is  
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szerepel, hogyha valamiért a hölgy amennyiben visszavonja a megállapodást a 

munkáltatójánál, akkor 15 napon belül ki kell költözniük.  

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Támogatja ezt a megállapodást.  

 

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 

97/2016 (VIII.25.) határozata  

A Pusztavám, Táncsics utca 9. szám alatti bérleményre  

vonatkozó megállapodásról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavám 

Község Önkormányzata, mint bérbeadó, másrészről 

Jánni László Attiláné, mint bérlő között a a 8066 

Pusztavám, Táncsics M. u. 9. szám alatti szociális 

bérlakásra vonatkozóan, az Önkormányzat felé 

bérleti díj (lakáshasználati díj), valamint rezsidíj 

címén fennálló, 299.128,- Ft összegű tartozás 

rendezésére vonatkozó Megállapodást jóváhagyja.  

 

Felelős:  Stettner Attila alpolgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

3. napirendi pont: Egyebek 

 

Gerlinger Tibor Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 

 

Szeretettel meghívja a testület tagjait a szeptember 24-i szüreti rendezvényre. Egyben 

szeretne anyagi támogatást is kérni.  

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Az elmúlt évben a Vértekertben a Hegyalja u. 10. sz. alatti lakos beadott egy kérelmet, hogy 

az előttük lévő részt megcsinálhassa, térkövezhesse. Az engedélyt a polgármester úr akkor 

megadta. Ezt megcsinálták, ezért a 7*3 m-es területet kizárólagos használatra szeretné 

bérelni. Ezt az engedélyt kéri a testülettől. 

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 
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Mivel van egy rendeletünk a közterület használatról, így mindenképpen utána kéne ennek 

járni. A következő testületi ülésre ez pontosan körbe lesz járva és ismételten tárgyalnia kell a 

testületnek. 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Tavaly döntött róla a testület, hogy áprilisig lehet bérleti díj nélkül a fogorvos asszony, ezzel 

támogatva a testület a pályakezdését. Sajnos azóta sem mutat hajlandóságot, hogy fizessen. 

Sőt a szerződést sem hajlandó aláírni, a leveleket át sem veszi.  

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Pontosítani szeretné, hogy nem bérleti díjat kérünk tőle, hanem rezsit. Megvettünk mindent, 

amit az ÁNTSZ előírt számára a működéshez. Felhatalmazást szeretnénk kérni, hogy 

intézkedhessünk. 

 

 

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 

98/2016 (VIII.25.) határozata  

Dr. Böjte Tekla fogorvos szerződéséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy felhatalmazza 

alpolgármester urat és a jegyzőt Dr. Böjte Tekla 

fogorvos rendelő-használati jogviszonyának 

rendezésére, a ki nem fizetett rezsi díjak behajtására, 

végső soron a rendelő használat felmondására. 

 

Felelős:  Stettner Attila alpolgármester 

               dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Folyamatos, 2016. december 31-ig 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a vezetékes telefonszolgáltatások le lettek mondva a 

hivatalnál, önkormányzatnál e helyett kötöttünk egy flottás szerződést. Így spórol az 

önkormányzat kb. 30 000 Ft-ot havonta. Minden ügyintéző saját mobiltelefonszámon lesz 

elérhető. 

 

Pályázatot adtunk be kültéri sporteszközök elhelyezésére. Két helyen a településen lennének 

elhelyezve ezen eszközök. A pályázatíró díja eddig 50 000 Ft+áfa. Felhatalmazást kér, hogy 

ezt az összeget kifizethessük.  
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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 

99/2016 (VIII.25.) határozata  

Pályázatírói szerződésről, pályázatírói díj kifizetéséről 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy felhatalmazza 

alpolgármester urat a kültéri sporteszközökre 

vonatkozó pályázatírói szerződés aláírására, a 

pályázatírói díj kifizetésére. 

 

Felelős:  Stettner Attila alpolgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Stettner Attila alpolgármester:  

 

Branstettner Brigitta kéréssel fordul felénk. Munkájából kifolyólag Lyme kór betegségben 

szenved. Elég sok gyógyszer kell neki, így nem tudja eltartani a gyermekeit. Kéri, hogy 

rendkívüli települési támogatásban részesüljön. Kigyűjtöttük az ügyfél adatait, sajnos még 

vannak hátralékai régről, kamatmentes kölcsönöket nem fizetett vissza. 

 

 

Zombó Norbert képviselő 

 

Azt javasolja, hogy olyan levelet kellene írni neki, hogy ameddig tartozása van az 

önkormányzat felé, addig nem kaphat támogatást.  

 

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 

100/2016 (VIII.25.) határozata  

Branstetter Brigitta kérelmével kapcsolatban 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy nem nyújt 

támogatást olyan kérelmezőnek, akinek az 

Önkormányzat felé tartozása áll fenn.  

 

 

Felelős:  Stettner Attila alpolgármester 

               Határidő: Azonnal 
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Stettner Attila alpolgármester: 

 

 

A Tánccsoport egyszer már kapott 300 000 Ft-ot. Most amíg nem volt a konyhánk nyitva, 

addig Mórról hoztuk, ezt a Tánccsoport buszával oldottuk meg. Kb. 72 000 Ft költséget 

jelentett ez a Tánccsoportnak. Kéri, hogy ezen költséget támogatásként adhassa át a 

önkormányzat a Tánccsoportnak. 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Javasol 80 000 Ft-ot elfogadni. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatát hozza: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

101/2016 (VIII.25.) határozata  

A Pusztavámi Német Nemzetiségi  

Tánccsoport támogatásáról  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavámi 

Német Nemzetiségi Tánccsoport Egyesületet 80 000 

Ft-tal támogatja. 

 

 

Felelős:  Stettner Attila alpolgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Emmerling Józsefné képviselő: 

 

Bejelentés érkezett. A Vértes utca végén akác irtás van állítólag. Rettenetes zaj és bűz van.  

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

A síneket pucolja a MÁV. 

 

 

4. napirendi pont: Pályázatok elbírálása (védőnő, szakács) 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Két pályázat érkezett a szakács pályázatra. Egy úr is jelentkezett, neki hiányos volt a 

pályázata. A kolléganő felhívta hiánypótlásra a figyelmét, ezt nem teljesítette az úr. A másik 
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pályázó egy helyi lakos Farkas Gáborné. Ő jelenleg konyhai kisegítőként dolgozik nálunk. 

Nyáron saját költségén végezte el a szakács tanfolyamot. Javasolja az ő pályázatát elfogadni. 

 

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 

102/2016 (VIII.25.) határozata  

Farkas Gáborné szakács pályázatának döntéséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Farkas 

Gáborné szakács pályázatát elfogadja. 

 

Felelős:  Stettner Attila alpolgármester 

               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 

103/2016 (VIII.25.) határozata  

Harth Zsolt szakács  

pályázatának döntéséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Harth Zsolt 

szakács pályázatát elutasítja. 

 

Felelős:  Stettner Attila alpolgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

 

Védőnő pályázat: 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Eddig egy móri hölgy helyettesített. Most járt le a szerződése. Pályáztattuk ismételten, 

érkezett egy pályázat, egy helyi lakostól. Ha a testület elfogadja, akkor lehetne egy helyi 

védőnőnk.  

 

 

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 

104/2016 (VIII.25.) határozata  

Pálinkás-Lisztmayer Anett védőnői pályázatáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pálinkás-

Lisztmayer Anett pályázatát érvényesnek nyilvánítja 

és elfogadja. Felhatalmazza alpolgármester urat a 

kinevezési okiratok elkészíttetésére és aláírására. 

 

Felelős:  Stettner Attila alpolgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

A 2016. augusztus 3-i határozatképtelen ülés napirendje:  

 

5. napirendi pont: Döntés törvényességi felhívásról. Határozathozatal. 

Előadó: jegyző 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Érkezett egy törvényességi felhívás, de most már igyekszünk a határidőket betartani.  

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző:  

 

Elég sok dolog, munka volt itt a nemzetiségi átvétellel kapcsolatban, a szociális szolgálat 

kialakításával stb. kapcsolatban. Ezért volt a késésünk. 

 

 

Frey Szabolcs képviselő: 

 

Véleménye szerint a határidők betartására nem lehet sem kifogás, sem magyarázat.  

 

 

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

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

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

105/2016 (VIII.25.) határozata  

a törvényességi felhívással kapcsolatban 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy felszólítja a 

jegyzőt a törvényes határidők betartására, a 

törvényes működés helyreállítására. 
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Felelős:  Stettner Attila alpolgármester  

               Határidő: Azonnal 

 

 

 

6. napirendi pont: Döntés a Petőfi utcai járda kivitelezéséről. Határozathozatal. 

Előadó: Stettner Attila alpolgármester 

 

Stettner Attila alpolgármester:  

 

Vállalkozói szerződést kéne elfogadnunk a Vértesaljai Kft-vel a Petőfi S. utcai járdaszakasz 

térkövezéséről.  

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző:  

 

 

Egy megismételt eljárást kellett lefolytatnunk. Szabályszerűen, egy költségen belül ment 

ennek a lebonyolítása. Két érvényes ajánlat jött be. Az ismételt eljárásban a legkedvezőbbet 

választotta a Bíráló Bizottság, ez volt a Vértesaljai Kft.  

 

 

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

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

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

106/2016 (VIII.25.) határozata  

A „Pusztavám, Petőfi u. járda térburkolása”  

beruházásról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megállapította, hogy a „Pusztavám, Petőfi u. járda 

térburkolása” tárgyú beruházás nyertes pályázója a 

Vértesaljai Kft. Egyúttal jóváhagyja alpolgármester 

úr tárgyi beruházás kapcsán tett intézkedéseit. 

 

Felelős:  Stettner Attila alpolgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

 

 

7. napirendi pont: Képviselői indítványra: Optikai kábel kiépítése Pusztavámon – Rolet 

Kft. 

Előadó: Zombó Norbert képviselő 

 

Stettner Attila alpolgármester:  
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Elmondja, hogy a múltkori ülést követő másnap már itt voltak az MVM Net Zrt-től, hogy 

ugyanezt a dolgot ők már nyertes pályázatból kiépítik. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Elmondja, hogy Szabó Péter tett egy felajánlást. Cégük már elindította ezt két településen is. 

 

 

Grósz András képviselő: 

 

Biztos előny lenne, mivel ha céget akarunk idecsábítani, akkor ez mindenképpen előny lenne. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Javasolja, hogy járuljon hozzá az oszlopok használatához az önkormányzat. 

 

  

Pintér István alpolgármester: 

 

Meg kellene állapodni a céggel, hogy pontosan mit és hogyan gondol. Majd megállapodást 

kéne kötni a Rolet Kft-vel. Azt, hogy ingyen biztosítsunk a cégnek valamit is, semmiképpen 

nem javasolja. 

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Le lehet írni, hogy támogatja az önkormányzat, persze azok mellett, hogy ezért valamit az 

önkormányzat felé szolgáltat – akár anyagi stb. De az oszlopokat ingyenesen nem adhatja az 

önkormányzat az biztos. 

 

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 

107/2016 (VIII.25.) határozata  

Elvi hozzájárulás a Rolet Kft-vel való együttműködésről 

         

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a településen az 

optikai kábel kiépítését és egyúttal a Rolet Kft-vel 

adott projektben való együttműködést támogatja. 

Felhatalmazza alpolgármester urat és a jegyzőt, hogy 

az együttműködés részleteire vonatkozó szerződéses 

feltételeket a Rolet Kft-vel egyeztesse, azon alapelv 

figyelembe vételével, hogy az önkormányzat 
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ingyenesen az önkormányzati vagyon hasznosítását 

nem engedheti át.   

 

 

Felelős:  Stettner Attila alpolgármester 

       dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Azonnal 

 

 

3. napirendi pont: Egyebek (- folytatása) 

 

 

Stettner Attila alpolgármester:  

 

Ismerteti a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/07/982-35/2016 ügyszám alatti megkeresését a 

járási ügysegédekre vonatkozó megállapodás módosításáról. 

 

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 

108/2016 (VIII.25.) határozata  

A járási ügysegédekre vonatkozó megállapodás módosítás elfogadásáról 

         

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Fejér Megyei 

Kormányhivatal FE/07/982-35/2016 ügyszám alatti 

megkeresése mellékletét képező, a járási 

ügysegédekre vonatkozó megállapodás módosítás 

tervezetét jóváhagyja. Felhatalmazza alpolgármestert 

a megállapodás megkötésére.  

 

 

Felelős:  Stettner Attila alpolgármester 

       dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző:  

 

A 2016. október 02-i népszavazással kapcsolatban az új SZSZB tagok személyét a 

Képviselő-testületnek el kell fogadnia.  

 

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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109/2016 (VIII.25.) határozata  

SZSZB tagok megválasztásáról 

         

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Pálinkás-

Lisztmayer Anettet, Agárdi Andrást, Fülöp 

Richárdot, Ponta Brigittát, Vécsei Orsolyát, Stettner 

Valentint SZSZB tagnak megválasztja.  

 

Felelős: dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Stettner Attila alpolgármester:  

 

Ismerteti a Fejérvíz Zrt. megkeresését és a határozati javaslatokat Pusztavám község 

szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17774-1-001-00-06) víziközmű rendszer 2017-2031. 

évi Gördülő Fejlesztési Tervéről, valamint Pusztavám község ivóvízszolgáltató rendszer-V 

(12-17774-1-001-00-05) víziközmű rendszer 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről. 

 

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 

110/2016 (VIII.25.) határozata  

I/84. Pusztavám község szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17774-1-001-00-06) 

víziközmű rendszer 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 

         

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a I/84. Pusztavám 

szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17774-1-001-00-06) víziközmű rendszer 

ellátásáért felelőse, megtárgyalta a 2017-2031. GFT-ről szóló napirendi pontot és az 

alábbi határozatot hozta:  

 

5.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/84. 

Pusztavám szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17774-1-001-00-06) víziközmű 

rendszer 2017-2031. évi GFT felújítási és pótlási tervét elfogadja.    

6.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/84. 

Pusztavám szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17774-1-001-00-06) víziközmű 

rendszer 2017-2031. évi GFT beruházási tervét elfogadja.  

7.) Az I/84. Pusztavám szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17774-1-001-00-06) 

víziközmű rendszer 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési 

tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével 

összhangban van.  

8.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/84. 

Pusztavám szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17774-1-001-00-06) víziközmű 

rendszer 2017-2031. évi GFT-vel kapcsolatban nyilatkozik, hogy az 
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Önkormányzat a 2017. évi víziközmű felújítási, pótlási és beruházási munkáira, 

a 2016-os vállalásokon felül 773.547,- Ft összegű, a korábbi évek során 

felhalmozott víziközmű fejlesztésre fordítandó anyagi forrással rendelkezik, 

melyet a 2011. évi CCIX. Törvény 18. §-a alapján elkülönített számlán kezel.    

 

Felelős:  Stettner Attila alpolgármester 

     dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2016. szeptember 9. 

 

 

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 

111/2016 (VIII.25.) határozata  

I/33. Pusztavám község ivóvízszolgáltató rendszer-V (12-17774-1-001-00-05) víziközmű 

rendszer 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 

         

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a I/33. Pusztavám község 

ivóvízszolgáltató rendszer-V (12-17774-1-001-00-05) víziközmű rendszer ellátásáért 

felelőse, megtárgyalta a 2017-2031. GFT-ről szóló napirendi pontot és az alábbi 

határozatot hozta:  

 

5.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/33. 

Pusztavám község ivóvízszolgáltató rendszer-V (12-17774-1-001-00-05) 

víziközmű rendszer 2017-2031. évi GFT felújítási és pótlási tervét elfogadja.    

6.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/33. 

Pusztavám község ivóvízszolgáltató rendszer-V (12-17774-1-001-00-05) 

víziközmű rendszer 2017-2031. évi GFT beruházási tervét elfogadja.  

7.) Az I/33. Pusztavám község ivóvízszolgáltató rendszer-V (12-17774-1-001-00-05) 

víziközmű rendszer 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési 

tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével 

összhangban van.  

8.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/33. 

Pusztavám község ivóvízszolgáltató rendszer-V (12-17774-1-001-00-05) 

víziközmű rendszer 2017-2031. évi GFT-vel kapcsolatban nyilatkozik, hogy az 

Önkormányzat a 2017. évi víziközmű felújítási, pótlási és beruházási munkáira, 

a 2016-os vállalásokon felül 679.120,- Ft összegű, a korábbi évek során 

felhalmozott víziközmű fejlesztésre fordítandó anyagi forrással rendelkezik, 

melyet a 2011. évi CCIX. Törvény 18. §-a alapján elkülönített számlán kezel.    

 

Felelős:  Stettner Attila alpolgármester 

     dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2016. szeptember 9. 
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Több tárgy nem lévén Stettner Attila alpolgármester megköszönte a munkát, és a képviselő-

testület ülését bezárta. 

 

 

Kmft. 

  

 

    Stettner Attila                             Dr. Légrádi Gábor                       Frey Szabolcs 

    alpolgármester                                          jegyző                           jegyzőkönyv-hitelesítő 


