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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 28-i nyilvános 

ülésen alkotott rendelete: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2016. (X.27.) önkormányzati rendelete 

Pusztavám Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

17/2004. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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 Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 26-i nyilvános 

ülésen hozott határozatai: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

132/2016 (X.26.) határozata 

a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2016. október 26-i nyilvános képviselő-testületi ülés 

napirendjét elfogadja. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

133/2016 (X.26.) határozata  

jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Pintér István alpolgármestert választja 

meg. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

134/2016 (X.26.) határozata 

A Pusztavámi Szivárvány Óvoda támogatásáról 

     

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy 2,3 MFt 

működési támogatást nyújt a Pusztavámi Német 

Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: PNNÖ) 

által működtetett Szivárvány Óvoda működési 

költségeinek fedezésére, azzal a feltétellel, 

amennyiben a helyi önkormányzat zavartalan 

működését ez nem veszélyezteti. Az összeg kizárólag 

nem egy összegben, hanem részletenként az óvoda 

által elkészített likviditási terv alapján fizethető ki. 

Továbbá a testület úgy határozott, hogy a PNNÖ által 

benyújtott támogatási igény további vizsgálatot 

igényel, tekintettel arra, hogy az előzetes döntések 

értelmében a PNNÖ Pusztavámi Szivárvány 

Óvodával kapcsolatos költségvetése tekintetében az 

önkormányzatot együttdöntési jog illeti meg. 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott továbbá, hogy három 

fős vizsgáló bizottságot hoz létre, a Pusztavámi 
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Szivárvány Óvoda költségeinek, támogatási 

költségigényének tételes megvizsgálására, mely 

bizottság tagjai Pintér István pénzügyekért felelős 

alpolgármester úr, Zombó Norbert képviselő úr és 

Grósz András képviselő úr.  

 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

135/2016 (X.26.) határozata 

a fogorvosi ellátásról  

     

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a pusztavámi 

betegek ellátásra továbbra is Pusztavámon, az 

önkormányzat tulajdonában lévő rendelőben 

történjen, azzal a feltétellel, hogy az ÁNTSZ által 

jelzett működési hiányosságok orvoslásra kerüljenek, 

és a rendelő használat is rendezésre kerüljön a 

rezsiköltségek megfizetése mellett.  

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

136/2016. (X.26.) határozata 

Pusztavám Község településszerkezeti tervének 

módosításáról 

 

1. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy Pusztavám Község 

84/2010. (VIII. 25.) Ök. határozattal elfogadott 

Településszerkezeti Tervét az alábbi mellékletek 

szerint módosítja. 

 

2. A határozat 

● 1. melléklete Pusztavám Község 

Településszerkezeti Fedvényterve   M=1:10 000 

● 2. melléklete Változások 

 2.1. melléklet: Változások bemutatása   M=1:10 000 

 2.2. melléklet: Változások leírása 

● 3. melléklete A változtatással érintett területek 

biológiai aktivitásérték-számítása 

 

3. A határozat 2016. december 1-jén lép hatályba. 
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

137/2016 (X.26.) határozata 

a Móri Borvidék TDM tagság létesítéséről  

     

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Pusztavám 

Község Önkormányzata a Móri Borvidék TDM 

Egyesületbe belép. Felhatalmazza Stettner Attila 

alpolgármestert a belépéssel kapcsolatos 

nyilatkozatok megtételére, dokumentumok 

aláírására.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

138/2016 (X.26.) határozata 

a FE/02/1150-1/2016 számú  

törvényességi felhívással kapcsolatban 

     

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a FE/02/1150-

1/2016 szám alatti törvényességi felhívásban 

foglaltakat tudomásul vette. A jegyzőkönyvek 

késedelmes felterjesztésének okaként a helyettes 

hiányát jelöli meg, erre tekintettel a jegyzői 

tájékoztatást és intézkedést tudomásul vette és 

elfogadja. Ennek értelmében az NJT felületen történő 

kapcsolattartásban a jegyző általános helyettese 

Leitnerné Pratsler Regina köztisztviselő. Kötelezi a 

jegyzőt arra, hogy a mindenkori testületi (bizottsági) 

ülések jegyzőkönyvének felterjesztéséről a soron 

következő önkormányzati képviselő-testületi ülésen 

az egyebek napirendi ponton belül számoljon be. 

Tekintettel arra, hogy fenti tárgykörben a jegyző 

anyagi felelősségre vonása megtörtént, így további 

munkáltatói intézkedés nem szükséges.  

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

139/2016 (X.26.) határozata 

a FE/02/886-1/2016 számú  

törvényességi felhívással kapcsolatban 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a FE/02/886-

1/2016 szám alatti törvényességi felhívásban 

foglaltakat és az ezzel kapcsolatos jegyzői 

tájékoztatást tudomásul vette.  

 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

140/2016 (X.26.) határozata 

A FE/02/398-23/2016 számú szakmai  

tájékoztatásban foglaltakról  

     

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a FE/02/398-

23/2016 szám alatti szakmai tájékoztatást 

megismerte, az e tárgykörben alkotott 7/2013. 

(IX.05.) számú önkormányzati rendeletét 

felülvizsgálta, és megállapította, hogy a rendelet 

módosítása nem szükséges.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

141/2016 (X.26.) határozata 

a Rákóczi utcai telekárról  

     

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Rákóczi utcai 

telkek ára csökkentésre kerül. Így 900 m
2
-ig a telekár 

2000 Ft/m
2
-re csökken, míg a 900 m

2
 feletti rész 

marad 300 Ft/m
2
. 
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 26-án 

megtartott nyilvános üléséről. 

 

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

64-66. 

 

Jelen vannak: 

 Emmerling Józsefné 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. Frey Szabolcs képviselő távolmaradását jelentette 

be. Betegség miatt Lisztmayer János polgármester nem vesz részt az ülésen. 

 

Stettner Attila alpolgármester ismerteti a napirendi pontokat, egyúttal jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Pintér István alpolgármestert javasolja. 

 

 

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

az alábbi határozatokat hozta:  

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

132/2016 (X.26.) határozata 

a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2016. október 26-i nyilvános képviselő-testületi ülés 

napirendjét elfogadja. 

 

Felelős:  Stettner Attila alpolgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1) Együttműködési megállapodás Pusztavám Község Önkormányzata és a Pusztavámi 

Német Nemzetiségi Önkormányzat között. Támogatási igény, Óvoda működési 

költségei. Második tárgyalás. Határozathozatal. 

Előadó: alpolgármester, PNNÖ elnöke, jegyző 

Meghívott vendégek: Brücklné Staudt Mónika óvodavezető,  
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Varga Éva óvoda gazdasági vezető 

 

2) Fogorvosi ellátás. Határozathozatal. 

Előadó: alpolgármester, jegyző 

 

3) Helyi Építési Szabályzat, Településrendezési terv. Határozathozatal. Rendeletalkotás. 

Előadó: jegyző 

 

4) TDM tagság létesítése. Határozathozatal. 

Előadó: alpolgármester 

 

5) Tájékoztató Törvényességi felhívásokkal kapcsolatban. Határozathozatal. 

Előadó: jegyző 

 

6) Egyebek 

 

 

Stettner Attila alpolgármester:  

 

Felkéri jegyzőkönyv hitelesítőnek Pintér István alpolgármester s kéri, hogy nyilatkozatát 

tegye meg, hogy elvállalja-e ezen tisztséget. 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

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 

133/2016 (X.26.) határozata  

jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Pintér István alpolgármestert választja 

meg. 

 

Felelős:  Stettner Attila alpolgármester 

               Határidő: Azonnal 
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Napirendi pontok: 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Köszönti Kajos Péternét intézményvezetőt, majd átadja a szót neki, hogy mondja el, a 

Pusztavámi Általános Iskola tagintézményvezető választás eredményéről.  

 

Kajos Péterné Móri Radnóti Miklós Általános Iskola vezetője: 

 

Szeretettel köszönt mindenkit. Megköszöni a meghívást. Mivel pont tegnap estére 

realizálódott a Pusztavámi Általános Iskola vezetőjének  a személye, így első kézből szeretné 

tájékoztatni a testület tagjait. A két beadott pályázat alapján a tankerületi igazgató úr Kovács 

Géza pályázatát fogadta el, tette nyertessé. Ez a megbízatás 5 évre szól. Legkésőbb 2016. 

november 15-ig betölti az úr a helyet. Addig az intézményvezetői feladatokat Kajos Péterné 

látja el. Ezt követően fog az átadás-átvétel lezajlani.  

 

 

1. napirendi pont:  

 

Együttműködési megállapodás Pusztavám Község Önkormányzata és a Pusztavámi 

Német Nemzetiségi Önkormányzat között. Támogatási igény, Óvoda működési 

költségei.  

Előadó: alpolgármester, PNNÖ elnöke, jegyző 

Meghívott vendégek: Brücklné Staudt Mónika óvodavezető,  

Varga Éva óvoda gazdasági vezető 

 

 

Stettner Attila alpolgármester:  

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: PNNÖ) az általuk 

fenntartott Szivárvány Óvoda működtetésével kapcsolatosan támogatási igénnyel fordul a 

testület felé. Mindenki megkapta, mindenki átolvashatta az anyagot, majd felkéri Varga Éva 

gazdasági vezetőt és Gerlinger Tibor elnököt, hogy kérésüket tolmácsolják a testület tagjai 

felé. 

 

 

Gerlinger Tibor elnök: 

 

A múlt héten volt a PNNÖ-nek ülése, amelyen az óvoda költségvetése került megalkotásra. 

Idén 21 MFt-os bevétellel számolnak, ezzel szemben 23 MFt kiadás áll. Elmondásuk szerint 

ebbe az összegbe már minden beletartozik. Itt látszik, hogy kerekítve 2,5 MFt-os támogatásra 

szorulna az óvoda.  Átadja a szót a gazdasági vezetőnek. 

 

 

Varga Éva gazdasági vezető: 

 

Minden képviselőnek kiment a levél, majd kiosztja a testületi tagok részére a pontos 

költségvetést tartalmazó táblázatot. Látható a bevétel, valamint a költségek is. Részletesen 
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ismerteti a kiadott írásos anyagot. A független gazdasági szervezet kialakításához szükséges 

többletköltségeket is tartalmazza, ezen belül az óvodavezető és a helyettesének a plusz 

bérköltségét is. Elmondja, hogy mivel önálló intézményként működik, törvényi kötelezettség 

a függetlenített vezető és helyettes alkalmazása. Így ez már egy többletköltség. 

Plusz költség a gazdasági vezető illetménye, járulékai, továbbá a pénztárosi illetmény.  

A gazdasági irodának is lesznek fenntartási költségei, de ezekről még pontos információt adni 

nem tud.  

A tájékoztatás tartalmazza a két fő pedagógiai asszisztens bérét is, amit eddig az 

önkormányzat átvállalt, most pedig már az óvoda fizeti.  

A rezsi költségről pontos információt még nem kaptak, erről tudomása szerint a testület nem 

határozott, de terveztek már vele. 

A működési bevételben van csak plusz támogatás  -ez látható is-, a bér alapú támogatásban 

nincs változás, ugyanaz az összeg, mint ha az óvoda kistérségi fenntartásban lenne.  

Látható, hogy már most 2,7 MFt-tal több a támogatás az idei évben, azáltal, hogy a PNNÖ 

működteti. A kistérségi fenntartás alatt a rezsi költségeket teljes egészében az önkormányzat 

fizette, meg a két pedagógiai asszisztens bérét is. A gazdasági vezető asszony levezette a 

testületi tagoknak, hogy amennyiben az óvoda Kistérségi fenntartásban lenne, úgy az 

önkormányzatnak 12 MFt-tal kellene a kistérségi fenntartáshoz hozzájárulni.  

Szerepel egy olyan tétel, hogy van egy fő közalkalmazott, akinek a jubileumi jutalma 

szeptember hónapban lett volna esedékes. De mivel többletköltséget eredményezett, ami nem 

volt látható előre - csak a Kistérségnél – ezért tervezni nem tudtak vele.  

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Sajnos a táblázatos anyagot csak most kapták meg, így pontosan átnézni nincs idő rá. 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Varga Éva azt mondta, hogy a kistérség általi levélben közölt 6,7 MFt-ban benne van az 

összeg, ami a jubileumi jutalomra járt, amely már kifizetésre került. A PNNÖ kérése, hogy 

mintegy 2,3 MFt-ot adjon az önkormányzat működési támogatásként. Szerinte a rezsi 

költséget és a pedagógiai asszisztens bérét ki tudná az önkormányzat  fizetni.  

 

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

Annyival szeretné kiegészíteni, hogy a következő évben már tisztán látunk, hogy mennyi 

pénzünk lesz. Óvatosan kell ezzel bánni, megpróbálják a következő évben a költségvetést 

úgy összeállítani, hogy minden rendben legyen. Továbbá tájékoztatja a testületi tagokat, hogy 

azoknál az önkormányzatoknál ahol költség problémák vannak, ott pót támogatást lehet kérni 

a Magyar Államkincstártól.  

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Meglepődött mikor megkapta a támogatást kérő levelet. Az utolsó előtti bekezdést kéri, hogy 

az elnök úr magyarázza el, miszerint a „dologi kiadások nagy része nem éri el a kistérségben 

megadott értékeket”.  Ez azt jelenti, hogy itt spóroltunk?  
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Brücklné Staudt Mónika óvodavezető: 

 

Úgy gondolja, hogy sokkal nagyobb a probléma, sajnos neki írásbeli tájékoztatása nem volt 

arról, hogy költségproblémák merültek fel. Úgy gondolja, hogy mindenképpen beszélni kell a 

testületnek és nekik együtt erről a problémáról. Látható, hogy a költségvetés végső összege és 

az önkormányzati támogatás nélküli összeg között milliós különbségek vannak. A fő 

probléma ez.  Nagy gond, hogy a dolgozók bére van veszélyben. A testület döntött róla, hogy 

kistérségi fenntartásból kiveszi az óvodát és átadja nemzetiségi fenntartásba.  

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Mikor a testület döntött erről a kérdésről, akkor pontos számításokat kaptunk. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Nagyon sajnálatos a dolog ami most kialakult, annál is inkább mert előttünk áll az iskola 

átvétele is.  

Kigyűjtötte az óvoda nemzetiségi átvételével kapcsolatos döntéseket az előző testületi 

ülésekről. Az egyik testületi ülésén elhangzott, illetve le is lett írva jegyzőkönyvbe, hogy az 

óvoda plusz 10 MFt-tal jár jobban. A tárgyalások során elhangzottak olyanok is, hogy az 

önkormányzat anyagilag sokkal jobban jár. Polgármester úr elmondta, hogy „kell egy önálló 

gazdasági szakember, jogi és humán szakember, de ezt finanszírozza a többletbevétel”.  

 

 

Varga Éva gazdasági vezető: 

 

A korábbi számítások 2015-ös adatokon alapultak, mára már nem ezek a számok a valósak. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Most is vannak számok elénk lerakva. Akkor ezek most biztos, hogy jó számok?  

A Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásos táblázatban a különbség 2 386 748 Ft, ez éves 

különbség, ha ezt 4 hónapra vetítjük akkor  az nem 1 178 000 Ft, hanem 795 582 Ft. 

 

 

Varga Éva gazdasági vezető: 

 

Mert úgy számoltak a dologi kiadásokkal, hogy a téli hónapok miatt több rezsiköltséget 

tartalmazzon.  

 

 

Gerlinger Tibor elnök: 

 

Úgy indultunk neki az egész nemzetiségi átvételnek, hogy gazdasági vezető kell az óvoda-

iskolával együtt. Most az óvoda vállalta fel az egészet. A másik a két pedagógiai asszisztens 

bére. 
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Ha összeadjuk, akkor jelentős különbséget kapunk. Más településen az önkormányzat 

gazdasági része viszi ezt a dolog, nem külön gazdaságis. Így megmarad az a pénz is.  

 

 

Pintér István alpolgármester:  

 

Akkor ezek szerint nem kellene külön gazdasági vezetőt alkalmazni? 

 

 

Gerlinger Tibor elnök:  

Nem.  

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Két pedagógiai asszisztens van most alkalmazva nem csak egy? Az egyik gyerek elballagott. 

Mivel erről döntött a testület, javasolja, hogy vállalja át továbbra is a pedagógiai 

asszisztensek bérét az önkormányzat. 

 

 

Brücklné Staudt Mónika intézményvezető: 

 

Igen, de helyette jött egy másik SNI-s gyermek. Kéri, hogy akkor ha van lehetőség rá, 

továbbra is vállalja át a pedagógiai asszisztensek bérét az önkormányzat. 

 

 

Gerlinger Tibor elnök: 

 

Sajnos a gazdasági vezető bére és a két pedagógiai asszisztens pluszban van.  

 

 

Pintér István alpolgármester:  

 

Mikor elkezdte olvasni a levelet, akkor meglepődött, mivel arról volt szó, hogy 

többletbevételünk lesz, amiből még pl. bért is emelhetünk stb.  

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Elolvasta a kistérségi szerződést, elolvasta az elfogadott, aláírt ingatlanhasználati szerződést a 

PNNÖ-vel, annak a 6. pontja tartalmazza már a rezsimegosztást.  

 

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

Sajnos nem lehet a kapott pénzből finanszírozni a nyakunkba szakadt plusz feladatokat.  

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 
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Tegnap beszélt a Frey Attilánéval a kistérségi elszámolással kapcsolatban, erre küldték a 

Móriak a mellékelt levelet.  

 

 

Gerlinger Tibor elnök: 

 

Amit az intézményvezető dologi kiadásból nem használt fel, visszautalja a kistérség a 

Magyar Államkincstárnak.  

 

 

Brücklné Staudt Mónika intézményvezető: 

 

Amit a kistérségnél ő bennhagyott a költségvetésben, az a szeptembertől decemberi hónapra 

vonatkozott.  

 

 

Varga Éva gazdasági vezető: 

 

Annyi pénz van a számlán, hogy talán elutalhatók lesznek a bérek és járulékok.  

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Látható-e, hogy jövő évre mi várható? 

 

 

Varga Éva gazdasági vezető: 

 

Nem látható.  

 

 

Brücklné Staudt Mónika intézményvezető: 

 

A költségvetési törvény amikor kijön, akkor lesz látható. Egy biztos, hogy a PNNÖ nem 

fogja tudni egyes egymaga fenntartani az óvodát önkormányzati támogatás nélkül.  

 

 

Varga Éva gazdasági vezető: 

 

Igen, kell, hogy anyagiakkal hozzájáruljon a helyi önkormányzat. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Idéz Appel László 2015.10.23-án kelt elnök úrnak címzett leveléből: „A gyakorlat azt 

mutatja, hogy az önkormányzatoknak az ingatlan térítésmentes biztosításán, átengedésén túl 

nem kell feltétlenül szerepet vállalniuk a működtetésben”. 
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Lisztmayer János polgármester úr elmondta, hogy a ”kimutatást Staudt Marika készítette el. 

Ez alapján látható, hogy mindenképpen anyagilag jól jár az önkormányzat.” Ez a 2015.10.28-

i testületi ülésen hangzott el.  

Polgármester úr elmondta továbbá, hogy „szükség van még egy apparátus működtetésére is, 

sőt elhangzott, hogy egy szakmai referenst kell alkalmazni. Véleménye szerint a titkárságot, 

amit működtetni kell, azt a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak kell, hogy működtesse.”… 

A testület ezek alapján lettek informálva.  

 

 

Brücklné Staudt Mónika intézményvezető: 

 

Ez két intézményre szólt. A számítások, melyet a húgom végzett, az csak a bevételekre 

vonatkozott. 

 

 

Zombó Norbert képviselő:  

 

Az idézett 16 MFt a két intézményre együtt lett kiszámolva, amiből 10 MFt csak az óvodát 

érintette.  

 

 

Varga Éva gazdasági vezető: 

 

Igen, de ezek 2015 éves adatok alapján lett számolva, nem a 2016-os számok alapján.  

 

 

Brücklné Staudt Mónika intézményvezető: 

 

A pedagógusoknak a bérét meg kellett adni, tehát ezek az adatok helyesek a kiadási oldalon. 

 

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

A pénz az megvan. A bevétel megvan. 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Igen a bevétel megvan, csak a kiadások nem lettek tervezve. Ez nagyon nagy probléma. 

 

 

Brücklné Staudt Mónika intézményvezető: 

 

Azért döntött mindenki úgy, hogy jobb legyen anyagilag. Sajnos senki nem kalkulált a 

kiadásokkal. Sajnos Appel úr sem kalkulált a költségekkel.  

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 



 15 

Nagyon nagy baj, hogy a két gazdaságis (a hivatal gazdaságisa és az óvoda gazdasági 

vezetője) nem kommunikál egymással, a hivatal gazdaságisa nem szolgáltatott adatokat. 

Ígérte a ¾ éves állapotról is ad tájékoztatást a testület tagjainak, azt sem adta oda a mai napig. 

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Tiltakozik, már a feltételezéssel szemben is. Az óvoda átvételéhez, annak számításaihoz, a 

jelenleg kialakult helyzethez a hivatal gazdaságisának semmi köze nincsen. Ráadásul amikor 

a testület az átvételről tárgyalt illetve döntött, akkor Varga Éva gazdasági vezető még nem 

volt alkalmazásban, és arról sem tudok, hogy adatokat kért volna a hivatal gazdaságisától.  

 

 

Pintér István alpolgármester:  

 

Mikor lesz a ¾ éves helyzetről kép? Ezt úgyis az egyebekben meg szerette volna kérdezni? 

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Az október 20-i határidőt kitolta az Államkincstár e hét végéig, így a ¾ negyedéves 

helyzetről, majd az Államkincstár által elfogadott zárás után fogjuk a testület tagjait 

tájékoztatni. Természetesen táblázatos formában már készen vagyunk, az elfogadott zárás 

után mind a táblázatot, mind annak a szöveges kifejtését megkapja a testület. 

 

 

Gerlinger Tibor elnök: 

 

Elhangzott Leitnerné Marikának a sétálóideje. Egy negyven éve itt dolgozó megbecsült 

szakemberről van szó. Nagyon szépen kéri az önkormányzatot, hogy szavazzon meg neki 8 

hónap sétáló időt.  

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Természetes, hogy mindenki meg akarja adni a juttatást, ami jár, de előtte meg kell 

vizsgálnunk, hogy van-e rá fedezet. De ezt a PNNÖ-nek kell kifizetni. Mi köze ehhez az 

önkormányzatnak? Egyébként ez nem jövőre lesz esedékes? 

 

 

Brücklné Staudt Mónika intézményvezető: 

 

Az említett óvónő beadta szeptemberben a nyugdíjazási kérelmét. Törvény szerint 

közalkalmazott úgy mehet el nyugdíjba, hogy 8 hónap sétálóideje van. Ha úgy dönt a testület, 

hogy nincsen pénze, akkor a hölgynek csak januárig kell, hogy dolgozzon. Kéri, hogy 

mindenképpen segítsen az önkormányzat ebben, ha tud.  

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző.: 



 16 

Erről a PNNÖ döntött, miszerint összesen hat hónap lesz a „sétáló idő” azzal, hogy ezen 

időtartam a szabadságot is magában kell foglalja. Az elnök úr egyébként beszélt erről az 

alpolgármester úrral is a napokban.  

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Javasolná, hogy a Pénzügyi Bizottság üljön le és vizsgálja meg az óvodánál ezt a pár 

hónapot.  

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző:  

 

Erre nincsen lehetőség, ez összeférhetetlen, mivel a gazdasági vezető tagja a Pénzügyi 

Bizottságnak. Ebben az esetben alakulhat erre a feladatra egy külön bizottság. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Az alapból nem gond, hogy az óvoda gazdasági vezetője tagja a Pénzügyi Bizottságnak? 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Kéri jegyző urat, hogy nézzen utána, hogy nem áll-e fenn összeférhetetlenség a gazdasági 

vezetővel szemben a Pénzügyi Bizottsági tagságot illetően.  

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Támogatja, hogy egy külön vizsgáló bizottság legyen létrehozva. Emellett kéri a gazdasági 

vezetőt, hogy készítsenek egy likvid tervet az óvoda vonatkozásában. 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Javasolja, ha a PNNÖ-nek szüksége van 4 hónapra 2,3 MFt-ra az óvoda biztonságos 

működtetésére, akkor kapják meg, azzal a feltétellel, hogy csak akkor adjunk át pénzt, ha a 

nagy önkormányzat működését nem veszélyezteti.  

 

 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

134/2016 (X.26.) határozata 

A Pusztavámi Szivárvány Óvoda támogatásáról 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy 2,3 MFt 

működési támogatást nyújt a Pusztavámi Német 

Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: PNNÖ) 

által működtetett Szivárvány Óvoda működési 

költségeinek fedezésére, azzal a feltétellel, 

amennyiben a helyi önkormányzat zavartalan 

működését ez nem veszélyezteti. Az összeg kizárólag 

nem egy összegben, hanem részletenként az óvoda 

által elkészített likviditási terv alapján fizethető ki. 

Továbbá a testület úgy határozott, hogy a PNNÖ által 

benyújtott támogatási igény további vizsgálatot 

igényel, tekintettel arra, hogy az előzetes döntések 

értelmében a PNNÖ Pusztavámi Szivárvány 

Óvodával kapcsolatos költségvetése tekintetében az 

önkormányzatot együttdöntési jog illeti meg. 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott továbbá, hogy három 

fős vizsgáló bizottságot hoz létre, a Pusztavámi 

Szivárvány Óvoda költségeinek, támogatási 

költségigényének tételes megvizsgálására, mely 

bizottság tagjai Pintér István pénzügyekért felelős 

alpolgármester úr, Zombó Norbert képviselő úr és 

Grósz András képviselő úr.  

 

 

Felelős: Pintér István alpolgármester 

         Zombó Norbert képviselő 

         dr. Légrádi Gábor jegyző     

               Határidő: 2016. november 30. 

 

 

2. napirendi pont:  

 

Fogorvosi ellátás. Határozathozatal. 

Előadó: alpolgármester, jegyző 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

2015. októberétől új fogorvosunk van, dr. Böjte Tekla. Ez mindenki által ismeretes. Adtunk 

neki fél év rezsimentességet, felszereltük a rendelőjét is. Ez év áprilisában leült a doktornő és 

édesapja a polgármester úrral tárgyalni. A hölgy édesapjával együtt zaklatottan távozott. A 

szerződést nem írták alá. Az elmúlt hónapban jött a családsegítőnk, hogy dohányfüstöt érez a 

rendelőben. A rendelőrész, ahol a családsegítőnk irodája is van egy részben van fizikailag a 

fogorvosi rendelővel. Szintén szokatlan volt, hogy a rendelőrész kívülről be volt zárva. Majd 

egyszer csak megjelent egy ismeretlen úr, akivel a családgondozó találkozott. Ezt jelezte 

felénk a családgondozó.  

Jegyző úrral együtt lementünk, találkoztunk az úrral (Sármásy doktor úr), majd 

megkérdeztük, hogy mi alapján rendel itt. Ő akkor azzal tájékoztatta őket, hogy szóban 
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megállapodott dr. Böjte Teklával, hogy 3 évig ő rendelhet itt. Ekkor felszólításra került a 

doktornő, hogy írja alá a szerződést, mely tartalmazza, hogy a rezsidíjat fizesse meg. Ezen 

levelet tértivevénnyel küldtük ki. Majd telefonon megkeresett a doktornő édesapja, ekkor 

tájékoztattuk, hogy a doktornő számára egy levelet küldtünk, melyet sajnálatos módon nem 

vett át a hölgy. Majd megjelentek a hivatalban személyesen, hogy a levelet itt helyben 

átvegyék.  

Ezután a doktornő a móri önkormányzatnak küldött egy levelet, hogy módosítani szeretné a 

rendelési időpontjait, valamint szeretné megjelölni helyetteseként Sármásy doktor urat. Ebből 

a levélből az is kiderül, hogy a doktornő Pusztavámon nem is kíván többet rendelni.   

Elmondja, hogy törvény szerint bérleti díjat alapellátásban valóban nem kérhetünk, de rezsi-

hozzájárulást jogosultak vagyunk kérni.  

Majd kihívásra került az ÁNTSZ, akik elég sok szabálytalanságot találtak. Az ellenőrzés 

során kiderült, hogy a doktor úr ott lakott a rendelőben, ezt ő saját maga is bevallotta. Az 

ellenőrzést követően a doktornő is megjelent, és jegyzőkönyvbe foglalta visszaadta nekünk a 

rendelőt. Most pedig a facebook-on tett közzé egy elég sajnálatos kijelentést a doktornő. 

 

Az ügy dokumentumai (felszólító levél, ellenőrzésről készült jegyzőkönyv, facebook-os 

irományok stb. ) a jegyzőkönyv mellékleteként becsatolásra kerültek. 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Vásároltunk neki elég sok műszert. Azok itt maradtak? 

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Ezen a bizonyos ellenőrzési napon az ÁNTSZ-el együtt átnézésre kerültek az eszközök. Lista 

szerint végigmentünk az eszközökön. Segítségünkre volt ebben az asszisztensnő is. Az, hogy 

az eszközök újak-e, azok-e amelyeket mi nemrég vásároltunk vagy sem, azt megmondani 

nem lehet. Úgy tűnik a vásárolt eszközökkel darabszámot illetően rendben vagyunk.  

 

Az, hogy mi szerepel a facebookon az elég nagy baj, elég nagy nyilvánosságot kapott ez a 

cikk. Ebből úgy gondolja, hogy jogi eljárás lesz, rágalmazás, lejáratás stb. miatt, mind az 

Önkormányzat, mind a Polgármesteri hivatal vonatkozásában. Amiket leírt a hölgy ez azért 

nem igaz, mert amikor felszólítottuk, hogy rendezzük a szerződést, ő kijelentette írásban, 

hogy nem hajlandó semmit fizetni. 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

A jogi dolgot hogy képzelted el? 

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Nem személyi dologban gondolkodik, hanem az önkormányzattal, hivatallal szembeni 

jogsértést szeretné tisztázni, rendezni. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 
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Egy kérése lenne az önkormányzat felé, hogy minden írásban történjen. Van-e szerződés a 

féléves mentességről? 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Igen van, az ÁNTSZ-nél is megvan, onnan mindenképpen elkérjük.  

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Felhatalmazást kért, hogy ebből az anyagból egy anyagot csinálhassunk és a következő helyi 

újságba bekerülhessen, azért, hogy a lakosság is tisztán lásson. 

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

A működési engedélye úgy szólt a doktornőnek, hogy a pusztavámi betegeket Pusztavámon 

látja el. Ő ezt a rendelőt azonban önhatalmúlag visszaadta.  

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Mi van ilyen esetben a praxissal?  

 

 

Grósz András képviselő: 

 

Biztosan kérhetünk tőle rezsi díjat? 

 

 

dr. Légárádi Gábor jegyző: 

 

Rezsi díjat kérhetünk törvény szerint, amit nem kérhetünk azt taxatíve szabályozza a 

jogszabály. 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

135/2016 (X.26.) határozata 

a fogorvosi ellátásról  

     

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a pusztavámi 

betegek ellátásra továbbra is Pusztavámon, az 
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önkormányzat tulajdonában lévő rendelőben 

történjen, azzal a feltétellel, hogy az ÁNTSZ által 

jelzett működési hiányosságok orvoslásra kerüljenek, 

és a rendelő használat is rendezésre kerüljön a 

rezsiköltségek megfizetése mellett.  

 

Felelős:  Stettner Attila alpolgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

3. napirendi pont: Helyi Építési Szabályzat, Településrendezési terv. Határozathozatal. 

Rendeletalkotás. 

Előadó: jegyző 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Az anyag kiküldésre került, mindenki elolvashatta. Kéri, hogy akinek hozzáfűzni valója van, 

tegye meg.  

 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

136/2016. (X.26.) határozata 

Pusztavám Község településszerkezeti tervének 

módosításáról 

 

 

1. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy Pusztavám Község 

84/2010. (VIII. 25.) Ök. határozattal elfogadott 

Településszerkezeti Tervét az alábbi mellékletek 

szerint módosítja. 

 

2. A határozat 

● 1. melléklete Pusztavám Község 

Településszerkezeti Fedvényterve   M=1:10 000 

● 2. melléklete Változások 

 2.1. melléklet: Változások bemutatása   M=1:10 000 

 2.2. melléklet: Változások leírása 

● 3. melléklete A változtatással érintett területek 

biológiai aktivitásérték-számítása 

 

3. A határozat 2016. december 1-jén lép hatályba. 

 

Felelős:  Stettner Attila alpolgármester 

              dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Azonnal 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 5 tagja 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletét alkotja: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2016. (X.27.) önkormányzati rendelete 

Pusztavám Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

17/2004. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Az előterjesztés szerinti rendelettervezet és a rendelet jelen  

jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

  

 

 

 

4. napirendi pont: TDM tagság létesítése. Határozathozatal. 

Előadó: alpolgármester 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Mindenki kapott róla anyagot, tagsági díja nincs az önkormányzatok számára. Segítenek 

pályázatokba, rendezvények szervezésébe. Javasolja, hogy csatlakozzon az önkormányzat az 

Egyesülethez.  

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

137/2016 (X.26.) határozata 

a Móri Borvidék TDM tagság létesítéséről  

     

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Pusztavám 

Község Önkormányzata a Móri Borvidék TDM 

Egyesületbe belép. Felhatalmazza Stettner Attila 

alpolgármestert a belépéssel kapcsolatos 

nyilatkozatok megtételére, dokumentumok 

aláírására.  

 

Felelős:  Stettner Attila alpolgármester 

               Határidő: 2016. december 31. 

 

 

5. napirendi pont: Tájékoztató Törvényességi felhívásokkal kapcsolatban. 

Határozathozatal. 
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Előadó: jegyző 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal 

FE/02/1150-1/2016 számú törvényességi felhívással fordult Pusztavám Község 

Önkormányzat képviselő-testülete felé. A törvényességi felhívás megállapításait tekintve 

ugyancsak a jegyzőkönyvek késedelmes, illetve fel nem terjesztéséről szólt, egyezően a 

korábban már tárgyalt törvényességi felhívás tartalmával, kiegészítve a jegyző testület felé 

történő beszámolási kötelezettségével. Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a törvényesség 

által jelzett jogsértések időközben orvoslásra kerültek a jegyzőkönyvek felterjesztésével. A 

további jogsértések elkerülése érdekében munkáltatói döntésként Leitnerné Pratsler Regina 

köztisztviselőt nevezte ki helyettesének az NJT felületen történő kapcsolattartásra. A 

tájékoztatási kötelezettség körében vállalja, hogy az aktuális jegyzőkönyv felterjesztésének 

megtörténtéről a soron következő testületi ülésen, a mindenkori egyebek napirendi pontban 

beszámol. 

 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

138/2016 (X.26.) határozata 

a FE/02/1150-1/2016 számú  

törvényességi felhívással kapcsolatban 

     

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a FE/02/1150-

1/2016 szám alatti törvényességi felhívásban 

foglaltakat tudomásul vette. A jegyzőkönyvek 

késedelmes felterjesztésének okaként a helyettes 

hiányát jelöli meg, erre tekintettel a jegyzői 

tájékoztatást és intézkedést tudomásul vette és 

elfogadja. Ennek értelmében az NJT felületen történő 

kapcsolattartásban a jegyző általános helyettese 

Leitnerné Pratsler Regina köztisztviselő. Kötelezi a 

jegyzőt arra, hogy a mindenkori testületi (bizottsági) 

ülések jegyzőkönyvének felterjesztéséről a soron 

következő önkormányzati képviselő-testületi ülésen 

az egyebek napirendi ponton belül számoljon be. 

Tekintettel arra, hogy fenti tárgykörben a jegyző 

anyagi felelősségre vonása megtörtént, így további 

munkáltatói intézkedés nem szükséges.  

 

 

Felelős:  dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: azonnal, folyamatos 
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Dr. Légrádi Gábor jegyző:  

 

Tájékoztatja a testület tagjait a FE/02/886-1/2016 szám alatti törvényességi felhívásról, az 

előterjesztéssel egyezően. A felhívás határideje 2016.11.30. A kapcsolatot felvette a helyi 

építési szabályzatot már több éve (és jelenleg is) felülvizsgáló VÁTI Kft-vel, akik az 

egységes szerkezetbe foglalást lefolytatják. Ennek eredményéről természetesen a testület 

dönt. 

 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

139/2016 (X.26.) határozata 

a FE/02/886-1/2016 számú  

törvényességi felhívással kapcsolatban 

     

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a FE/02/886-

1/2016 szám alatti törvényességi felhívásban 

foglaltakat és az ezzel kapcsolatos jegyzői 

tájékoztatást tudomásul vette.  

 

Felelős:  dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: 2016.11.30. 

 

 

6. napirendi pont: Egyebek 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Tájékoztatja a képviselőket a Kormányhivatal által megküldött, FE/03/398-23/2016 szám 

alatti anyagról, amely a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (Mktv.) módosulása alapján 

a filmforgatási célú közterület használatra vonatkozó önkormányzati rendeleti szabályozást 

javasolja felülvizsgálni, tekintettel arra, hogy 2016. október 1. napjától a díjtételeket az Mktv. 

szabályozza. Önkormányzatunk a 7/2013. (IX.05.) számú rendeletében döntött fenti célú 

közterület használatról, azonban rendelete a díjtételek tekintetében az Mktv.-ben 

meghatározott díjtételeket rendeli alkalmazni, így a rendelet módosítása nem szükséges.  

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
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140/2016 (X.26.) határozata 

A FE/02/398-23/2016 számú szakmai  

tájékoztatásban foglaltakról  

     

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a FE/02/398-

23/2016 szám alatti szakmai tájékoztatást 

megismerte, az e tárgykörben alkotott 7/2013. 

(IX.05.) számú önkormányzati rendeletét 

felülvizsgálta, és megállapította, hogy a rendelet 

módosítása nem szükséges.  

 

 

Felelős:  dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: azonnal  

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Tájékoztatja a testület tagjait: 

 

Múlt héten kiírtunk egy pályázat szociális dolgozó munkakörbe, mivel valószínűleg több 

ellátottat kell gondozni. A plusz szociális gondozó munkabérét a Magyar Államkincstár 

kifizeti.  

 

Teljesítésigazolást adtunk ki a Depónia Kft-nek, arra vonatkozóan, hogy a települési 

hulladékszállítást elvégezték.  

 

Kérelem érkezett fakivágásról. A kérelem az Orgona utca 5-ből érkezett. Az utcán lévő két 

nyírfát szeretné kivágni, illetve segítséget szeretne kérni a fakivágáshoz. Az ügy intézés alatt 

van már. 

 

Ellenőrzést kapunk a Művelődési Házban. Az előkészületek folyamatban vannak, jegyző úr 

segít a művelődési ház vezetőnknek az anyagok összekészítésében. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Szociális tűzifából lesz-e valami? 

 

Ha ki lesznek vágva a fent említett fák, akkor szeretne karvastagságú ágakat kérni, melyeket 

ő felszeleteltetné a cégénél, az iskolának dekorációs célból szeretné odaadni. 

 

 

Az A-telepen van egy nagy terület, elég sokan hordják oda a törmeléket, szemetet. Ez legális? 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 
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Nem legális a szemétlerakás, építési törmeléket, zöldhulladékot lehet lerakni legálisan, de azt 

nem ott, hanem az erdészetnél. Őket kell megkeresni. 

 

Szociális tűzifára a pályázat még került kiírásra. 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

A civil szervezetek megkapták az idei támogatásukat? 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Igen, időarányosan a Sportegyesület 2,1 MFt-tot kapott, a Polgárőrség pedig megkapta a 

2016. évre vonatkozó összes támogatását, a 800 EFt-ot. A Sportegyesületnek a maradék 400 

EFt-ját decemberben terveztük elküldeni. 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Mi a helyzet a konyha átadással? Mivel a múlt ülésen volt szó róla, beszélt a Bokodiakkal, 

akik már több éve üzemeltetik így a konyhát, ezzel a rendszerrel, a múltkor említett céggel. 

Ott pozitív véleményt mondtak mind a jelenlegi üzemeltetőről, mind az ételek minőségét 

illetően is. 

 

Telekárakkal kapcsolatban történt előrelépés? Ő 900m
2
-ig 1800 Ft/m

2
-et javasolna. 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

A konyhaátadás nincs elvetve, javasolja, hogy egy következő ülésen mindenképpen 

beszéljenek róla, hogy esetleg 2017. január 1-től már így működhessen nálunk is a rendszer. 

 

Javasolná a telekárral kapcsolatban, hogy 900 m
2
-ig 2000 Ft/m

2
-re csökkentsük le a 

telekárakat. A 900 m
2
-et feletti részt javasolja 300 Ft/m

2
-en hagyni. 

 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

141/2016 (X.26.) határozata 

a Rákóczi utcai telekárról  

     

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Rákóczi utcai 

telkek ára csökkentésre kerül. Így 900 m
2
-ig a telekár 
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2000 Ft/m
2
-re csökken, míg a 900 m

2
 feletti rész 

marad 300 Ft/m
2
. 

 

Felelős:  dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: azonnal  

 

 

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

testület ülését bezárta. 

 

 

Kmft. 

  

 

    Stettner Attila                             Dr. Légrádi Gábor                       Pintér István 

    alpolgármester                                          jegyző                           jegyzőkönyv-hitelesítő 


