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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 15-i nyilvános 

ülésen hozott határozatai: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

164/2016 (XII.15.) határozata 

a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2016. december 15-i nyilvános képviselő-testületi 

ülés napirendjét elfogadja. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

165/2016 (XII.15.) 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  

166/2016.(XII.15.) határozata 

a Művelődési ház 2017. évi munkatervéről 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a Művelődési ház 

2017. évi munkatervét elfogadja. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

167/2016.(XII.15.) határozata 

a képviselő-testület 2017. évi első félévi munkatervéről 

 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a képviselő-testület 

2017. évi első féléves munkatervét elfogadja. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

168/2016.(XII.15.) határozata 

A Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde  
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2016. évi működési támogatásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavámi 

Szivárvány Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde működésének 

támogatására a 2016. szeptembertől decemberig esedékes 

óvodai közüzemi díjak fele összegét, külön megállapodásban 

is rögzítetten, működési támogatásként átadja a Pusztavámi 

Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, és az átadást 

valamint az Óvoda részére történő továbbutalást követően 

továbbszámlázott szolgáltatásként az Óvoda felé leszámlázza 

a közüzemi díjakat fele összegben. Továbbá átadja 

Hortobányiné Kiss Zsuzsanna jubileumi jutalmát 1 147 191 

Ft összegben. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

169/2016.(XII.15.) határozata 

Az adósságkonszolidációs pályázat keretében  

az útfelújítási munkákra adott árajánlatokról 

 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy Strabag Általános 

Építő Kft-vel köt szerződés az útfelújítási munkák 

elvégzésére az árajánlat szerint. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

170/2016.(XII.15.) határozata 

az adósságkonszolidációs pályázat keretében  

a járda felújítási munkákra adott árajánlatokról 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a Vértesaljai 

Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft-vel köt szerződést 

a járda felújítási munkák elvégzésére az árajánlat szerint.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

171/2016.(XII.15.) határozata 

Szántó Rita és Horváth Tibor  

bérleti  szerződésének  

meghosszabbítási kérelméről 
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Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy Szántó Rita és 

Horváth Tibor kérelmére, a Pusztavám, Ibolya u. 48. szám 

alatti lakóingatlanának bérleti szerződését további egy év 

időtartamra – 2017. augusztus 31-ig - meghosszabbítja.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

172/2016.(XII.15.) határozata 

Krajcovic Imrich bérleti szerződésének  

felmondásáról 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy mivel az úr nem tud 

magyarul írni, úgy amennyiben 2017. január 1-től Krajcovic 

Imrich úr nem kívánja tovább bérelni a Petőfi S. u. 84-86/c 

ingatlant, úgy a szerződést szóbeli felmondással is fel lehet 

mondani.  Továbbá felhatalmazza az alpolgármester urat, 

hogy felmondás után az ingatlan bérelhetőségnek  

lehetősége kerüljön meghirdetésre. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

173/2016.(XII.15.) határozata 

a pusztavam.hu tárhellyel kapcsolatosan 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a Rackhost Zrt. Felé 

kerüljön átutalásra a 144 475 Ft-os összeg, majd ezzel 

egyidejűleg kerüljön értesítése a Rolet Kft., hogy a jövő évtől 

ezt az összeget az önkormányzat továbbra nem fizeti. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

174/2016.(XII.15.) határozata 

Csiha Márton telekvásárlási  

kérelmének tárgyában 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a Pusztavám, Rákóczi 

u. 1443/4-es hrsz-ú telket Csiha Márton vevőnek 900 m
2
-ig 

2000 Ft/m
2
, míg a 900 m

2
 feletti rész 300 Ft/m

2
 vételárért 
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értékesíti. Hozzájárul ahhoz, hogy az adás-vételi szerződés 

2017. májusában kerüljön megkötésre.  

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

175/2016.(XII.15.) határozata 

Kornseé Ádám telekvásárlási  

kérelmének tárgyában 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a Pusztavám, Rákóczi 

u. 1443/5-es hrsz-ú telket Kornseé Ádám vevőnek eladja 

azzal a feltétellel, hogy a vételár (900 m
2
-ig 2000 Ft/m

2
, míg a 

900 m
2
 feletti rész 300 Ft/m

2
) az adás-vételi szerződés 

megkötését követő 3 hónapon belül kerüljön egy összegben 

az önkormányzat 11736044-15362278-as költségvetési 

számlájára átutalásra.  

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

176/2016.(XII.15.) határozata 

Polovitzer Józsefné ingatlan-eladási ajánlatáról 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy jelenleg nem 

terveznek ingatlan vásárlást. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

177/2016.(XII.15.) határozata 

A Móri Rendőrkapitányság pusztavámi körzeti megbízottjának  

részére átadott számítógépének tárgyában 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a Móri 

Rendőrkapitányság pusztavámi körzeti megbízottjának 

átadott D-Contact Basic típusú irodai számítógépet hosszú 

távú használatba átadja. 
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 15-én 

megtartott nyilvános üléséről. 

 

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

64-66. 

 

Jelen vannak: 

Lisztmayer János  polgármester 

Emmerling Józsefné képviselő 

 Frey Szabolcs  képviselő 

Grósz András   képviselő 

Pintér István  alpolgármester 

Stettner Attila  alpolgármester 

Zombó Norbert képviselő 

 

Megjelent meghívott: 

 

            Dr. Légrádi Gábor jegyző 

             

Stettner Attila alpolgármester köszönti a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelent 

képviselőket, valamint a meghívott vendéget. Megállapítja, hogy 7 képviselő jelen van, így a 

képviselő-testületi ülés határozatképes.  

 

Stettner Attila alpolgármester ismerteti a napirendi pontokat. 

 

Napirendi pontok: 

 

1) A Művelődési Ház 2017. évi munkatervének elfogadása. 

Előadó: Művelődési Ház vezetője 

 

2) A Képviselő-testület 2017. évi I. féléves Munkatervének elfogadása.  

Előadó: polgármester (alpolgármester) 

 

3) Az óvoda 2016. évi működési támogatása. Az óvoda 2017. évi működési támogatása.  

Előadó: polgármester (alpolgármester) 

Meghívott vendég: A PNNÖ elnöke 

 

4) Az adósságkonszolidációs pályázat kapcsán beérkezett árajánlatok (útépítés, 

járdaépítés) elbírálása.  

Előadó: polgármester (alpolgármester) 

 

5) Döntés a pusztavámi Általános Iskola támogatási igényéről (2017. évi úszásoktatás).  

Előadó: polgármester (alpolgármester) 

 

6) Döntés a Pusztavám, Ibolya utca 48. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti 

szerződéséről.  

Előadó: polgármester (alpolgármester) 

 

7) Toronybérlet (Rolet Kft.).  

Előadó: polgármester (alpolgármester) 
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8) A pusztvam.hu tárhellyel kapcsolatos fizetési kötelezettség.  

Előadó: polgármester (alpolgármester) 

 

9) Egyebek 

 

10) Évzáró ünnepi beszéd. 

Előadó: polgármester (alpolgármester) 

 

A képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatokat hozta:  

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

164/2016 (XII.15.) határozata 

a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2016. december 15-i nyilvános képviselő-testületi 

ülés napirendjét elfogadja. 

 

Felelős:  Stettner Attila alpolgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

 

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 7 tagja 6 igen 

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

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

165/2016 (XII.15.) határozata  

jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról 
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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: A Művelődési Ház 2017. évi munkatervének elfogadása. 

Előadó: Művelődési Ház vezetője 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Átadja a szót Gasznerné Wajzer Renáta művelődési ház vezetőnek. 

 

 

Gasznerné Wajzer Renáta művelődési ház vezető: 

 

Mindenkit köszönt, majd röviden ismerteti a beszámolót. Az összefoglaló a jegyzőkönyv 

mellékleteként csatolásra kerül. Megkéri a testület tagjait, hogy az anyagi lehetőségekhez 

mérten szüksége lenne a művelődési háznak egy új mosógépre, illetve a meglévő hangosítás 

szakemberrel történő átnézetésére, majd szükség esetén a rendberakásra.   

 

 

Emmerling Józsefné képviselő: 

 

Elolvasta a programot, nagyon színes, nagyon összetett. Szeretné megkérdezni, hogy az 

internet-használat hogy működik? 

 

 

Gasznerné Wajzer Renáta művelődési ház vezető: 

 

Könyvtári nyitva tartás idején szólnak a könyvtárosnak, akkor lehet használni ingyen. Kettő 

gép van. Ez bőven elég.  

 

 

Emmerling Józsefné képviselő:  

 

Ha valamiben tud, ő nyugdíjas és szívesen segít. 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Gratulál a programokhoz, a mosógép és a hangosítás költséget jelent. Jó lenne látni a 

költségét majd a tervezéskor.  
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Stettner Attila alpolgármester: 

 

Előzetesen elmondja, hogy valószínűleg 2017. június 16-17-én lesz a falunap. Ezzel lehetne 

már tervezni.  

 

 

GerlingerTibor PNNÖ elnöke: 

 

A PNNÖ is megtárgyalta és elfogadta a munkatervet. Köszöni szépen az eddigi segítséget, 

támogatást, bízva a továbbiakban is az együttműködésben.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Magyarországi németek elhurcolásának napjai megemlékezése Pusztavámon mikor lesz? 

 

 

GerlingerTibor PNNÖ elnöke: 

 

2017.  február 9-én lesz.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Ezt kéri a munkatervbe bevenni. 

 

 

A művelődési ház vezetőjének elmondja, hogy a következőkben úgy lesz, hogy három 

havonta a testületi ülésen az azt következő három havi kulturális programokról is szó lesz, 

amelyen részt kell, hogy vegyen ő is. Ezt közösen kell megbeszélni. 

 

A program jelentős része minden évben ugyanaz, jó lenne, ha lehetne máshonnan is hozni 

programot.  

 

A tárgyi eszközök pótlását végig kell vinni, meg kell csinálni. A mosógépet mindenképpen 

meg kell venni.   

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

166/2016.(XII.15.) határozata 

a Művelődési ház 2017. évi munkatervéről 
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Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a Művelődési ház 

2017. évi munkatervét elfogadja. 

 

 

Felelős: Stettner Attila alpolgármester 

              Gasznerné Wajzer Renáta művelődési ház vezető 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

2. napirendi pont: A Képviselő-testület 2017. évi I. féléves Munkatervének elfogadása.  

Előadó: polgármester (alpolgármester) 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Mindenki előzetesen megkapta a munkatervet, majd megkérdezi, hogy van-e valakinek 

kérdése. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

167/2016.(XII.15.) határozata 

a képviselő-testület 2017. évi első félévi munkatervéről 

 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a képviselő-testület 

2017. évi első féléves munkatervét elfogadja. 

 

 

Felelős: Stettner Attila alpolgármester 

              dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

3. napirendi pont: Az óvoda 2016. évi működési támogatása. Az óvoda 2017. évi 

működési támogatása.  

Előadó: polgármester (alpolgármester) 

Meghívott vendég: A PNNÖ elnöke 

 

 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnök:  

 

Szeretné megkérdezni a három képviselő urat, hogy hova jutottak a számolással. 
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Zombó Norbert képviselő: 

 

A bizottság összeült, kérdéseket fogalmaztak meg, amelyre részben kaptunk válaszokat. A 

gazdasági vezető asszony azt mondta, hogy a 2017. évről csak a jövő évben tud biztosat 

mondani.  

 

 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnöke:  

 

Ismerteti a PNNÖ 89/2016 (XII.14.) határozatát az óvoda működési támogatási igényével 

kapcsolatban: szeretné, ha a nagyönkormányzat tudná támogatni a rezsiköltséggel az óvodát. 

Valamint szeretné kérni a Hortobányiné Zsuzsának a jubileumának az összegével.  

 

 

Zombó Norbert képviselő:  

 

 

Mekkora ez az összeg? 

 

 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnöke: 

 

Kb. 600 000 Ft a rezsi díj. A Hortobányiné jutalma pedig  1 147 000 Ft.  

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Pontos összeget szeretne kérni, nem körülbelülit. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Szerinte az ingatlanhasználati szerződés és a köznevelési szerződés sincsen aláírva. Stettner 

Attila alpolgármester úr nem emlékszik, hogy aláírta volna. Az ingatlanhasználati szerződés 

szerint benne van, hogy hogyan kell a számlázásokat az óvoda felé elrendezni. Nem érti, 

hogy miért nincsen még mindig gáz óra almérő. Szerinte az ingatlanhasználati szerződés nem 

jó.  Azért történt a fenntartóváltás tudomása szeint, mivel kezdet kezdetén arról volt szó, 

hogy az óvoda és a nagyönkormányzat spóroljon ezzel. Javasolja, hogy legyen a köznevelési 

szerződés is újra átbeszélve, illetve az ingatlanhasználati szerződést is. Szerinte megéri, hogy 

az óvoda nemzetiségi fenntartásban van, elmondja: hogy kért egy kimutatást a Gábortól, 

amelyet megcsináltak a lányok, hogy mennyibe került ténylegesen az óvoda. Ebből ez derül 

ki, hogy 2015-ben 9 093 000 Ft volt a nagyönkormányzati támogatás az óvodában. Ezen túl 

van még kistérségi hozzájárulásunk is, ami 6 MFt körül van. Az óvodát eddig is 

folyamatosan támogattuk ezekkel az összegekkel. Ha ez a két számot összeadjuk, akkor kb. 

15-16 MFt-ba került az önkormányzatnak az óvodai munka. Varga Éva gazdasági vezetővel 

kiszámoltatta , hogy ha 8-8,5 MFt-os támogatást kapna éves szinten a Nemzetiségi 

Önkormányzat, akkor minden rendben lenne. Az óvodának el kell mindenképpen majd 

számolni a támogatás összegével. Azért gondolja, hogy határozzon meg a nagyönkormányzat 

egy támogatási összeget, mivel jóval kevesebb, mint a 15-16 MFt. Az, hogy a támogatást 
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milyen módon tesszük, azt mi határozhatjuk meg. Szerinte nincs szükség almérők 

felszerelésére. Jó döntésnek tartja, hogy a konyha vásárolt élelmezéssel lesz megoldva. Ezért 

már a konyha gázdíját is a vállalkozó fogja fizetni, ami elég sok. Szerinte ezzel a gázdíj is le 

fog csökkenni jelentősen. Ott is meg fog történni a gázóra csere is, ugyanúgy, mint a 

művelődési házban. Eszerint az alapdíj sokkal alacsonyabb lesz. Szerinte támogatást 

határozzunk meg, amelyben benne lenne a rezsi költség is.  

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Több dolgot szeretne mondani. A PNNÖ elnök úrhoz azért szeretné először, mivel kérni jött, 

ha nem tudunk pontos összeget, akkor nem tud dönteni a testület. 

Van egy élő ingatlanhasználati szerződés, melyben benne van a rezsi díj fizetése. Személy 

szerint ő támogatást adna és nem a rezsi díjat vállalná át. Stettner Attila alpolgármester úrral 

beszélgetett az álmérőkkel kapcsolatban. Neki fordított információk vannak. Ő olyanaz 

információt kapott, hogy nem a konyha fogyaszt többet. Egy százalékos arányt kellene 

felállítani szerinte. De tudomása szerint a konyha üzemeltetője saját költségén fog 

felszereltetni órákat. 

A 2017. évre nem javasol támogatást most még megszavazni. A 2016-os évre pedig javasolna 

fix támogatást megszavazni, de a rezsi díjat fizesse az óvoda továbbra is.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Az óvodai költségvetés addig nem működőképes, amíg Pusztavám község önkormányzata 

nem hagyja jóvá. Az biztos, úgyhogy a jövő évi költségvetés tervezése előtt mindenképpen 

kell egy rendkívüli testületi ülést tartani, amin a képviselő-testület dönt, hogy el tudja-e 

fogadni az óvoda költségvetésének tervezetét. 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Tájékoztatja a polgármester urat, az ingatlanhasználati szerződés a köznevelési szerződés is 

alá van írva, Varga Évánál van aláírt példány illetve az óvodában is.  

A számlázási részével kapcsolatban elmondja, hogy most lesz kiszámlázva majd minden még 

csak, nyilván a decemberi fogyasztás csak januárban. A rezsi díjat kifizette már teljes 

összegében az önkormányzat, másik felét meg továbbszámlázott szolgáltatásként könyveltük 

le. Annyit tudunk csinálni, hogy kiszámlázzuk az óvoda felé ezt az 50%-ot, majd 

támogatásként átadja az önkormányzat a PNNÖ-nek.  

 

 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnöke: 

 

Kéri, hogy a 2017-es évben is ugyanúgy vállalja át a rezsidíjak támogatásként 

2017. évre már látszik a jubileumi jutalom és a Leitnerné sétálóidejének kifizetése, ez kb. egy 

5 MFt-os nagyságrendű összeg lesz. Ezzel kérné tervezni.  

 

 

Zombó Norbert képviselő: 
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Ő úgy tudja, hogy az óvoda-vezető tervezte az idei jubileumi jutalmat. A 2017-es dolgot, meg 

majd a költségvetés készítésekor kerüljön megtárgyalásra. 

 

 

Emmerling Józsefné képviselő: 

 

Kérné, hogy a jövő évre a Pénzügyi Bizottság felé egy pontos kimutatást kapjon a PNNÖ-től  

a Bizottság a pontos bevételekről és kiadásokról.  

 

 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnöke: 

 

Mindenképpen odaadja, amennyiben szeretné azt a Bizottság. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Nem javasolja az oda-vissza számlázást. Szerinte egy fix összeget kellene adni. 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

2017. évre egy fix támogatási összeget kell meghatározni a költségvetésben. Oda pedig egy 

konkrét számot kell beírni már majd.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Most arról kell csak szavazni, hogy támogatja-e az önkormányzat az óvodát. Ha készítik a 

költségvetést, akkor nekünk is kell egy rendkívüli testület is összehívni, és akkor láthatóak a 

pontos számot.  

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Most döntsük akkor el, hogy az ingatlanhasználati szerződést módosítsuk. Meg kell 

egyeznünk a konyha üzemeltetőjével is a rezsidíjak fizetésével kapcsolatban. 

  

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Azt most meg lehet szavazni, hogy a 2016. évi kiszámlázott rezsi díjat átutaljuk a PNNÖ-nek, 

az óvoda pedig majd visszautalja nekünk. 

  

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Egy üléssel ezelőtt arról volt szó, hogy 2,5 MFt-ra lenne szükség még. Most már nem is kell 

annyi? Mitől csökkent az összeg? 
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Gerlinger Tibor PNNÖ elnöke: 

 

Kaptunk plusz pénzt az államtól a gyerektöbblet létszám miatt.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Az a baj, hogy forintálisan is kellene tudni, hogy mennyi kell pontosan. Akkor tudnánk 

pontos összeget szavazni. Arról kéne szavazni, hogy átvállaljuk a kiszámlázott rezsidíjat 

illetve a Hortobányiné Kiss Zsuzsanna jubileumi jutalmát.  

 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnöke: 

 

A rezsi díjat ő sem tudja, a Hortobányinénak a jutalma pedig 1 147 191 Ft. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

168/2016.(XII.15.) határozata 

A Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde  

2016. évi működési támogatásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavámi 

Szivárvány Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde működésének 

támogatására a 2016. szeptembertől decemberig esedékes 

óvodai közüzemi díjak fele összegét, külön megállapodásban 

is rögzítetten, működési támogatásként átadja a Pusztavámi 

Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, és az átadást 

valamint az Óvoda részére történő továbbutalást követően 

továbbszámlázott szolgáltatásként az Óvoda felé leszámlázza 

a közüzemi díjakat fele összegben. Továbbá átadja 

Hortobányiné Kiss Zsuzsanna jubileumi jutalmát 1 147 191 

Ft összegben. 

 

Felelős: Stettner Attila alpolgármester 

              dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2017.01.31. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A kistérség felé még mindig tartozunk. Az óvodai elszámolás alapján az óvodai 

hozzájárulásunkkal is adósok vagyunk. Kéri, hogy ennek legyen utána nézve. 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 
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Ma volt kistérségi ülésen és elkérte az elszámolást, amelyet a Freynétől megkapott. Ebbe bele 

van írva a pontos tartozásunk. A táblázatos elszámolást ismerteti, mely a jegyzőkönyv 

mellékleteként csatolva van.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Úgy gondolja, hogy a pusztavámi emberekkel szemben ez disznóság, amit a kistérség velünk 

művel. Itt van december 15. Szeptember óta nem sikerült a két önkormányzatnak elszámolnia 

egymással. A rendkívüli támogatást, amit idén kaptunk, kistérségi társulásos tartozásra 

kaptunk. Hármas elszámolásnak kellett volna történnie szerinte: el kellett volna számolni a 

kistérségnek a nagy önkormányzattal, majd a nagyönkormányzatnak a nemzetiségi 

önkormányzattal. Kéri a jegyző urat, hogy nézze meg holnap a kistérségi dolgainkat a 

gazdaságissal.  

2016. július 1-től a Mikrocélú Társulás is hozzánk tartozik, azóta sem sikerült elszámolni 

velük. Ott is tartozunk még kb. 4 MFt-tal. Kezdeményezni fog egy közös megbeszélést a 

móriakkal, a kintlévőségeinkkel kapcsolatban.  

 

 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnöke: 

 

A PNNÖ 2017. jan. 28-án a partnertelepülésekkel együtt egy közös disznóvágást tervez a 

művelődési házban. Szeretettel vár mindenkit.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Felhívja a figyelmét Gerling Tibor úrnak, hogyha bármilyen pénzmaradványa marad az 

óvodának, akkor a pénzmaradványt a német nemzetiségi oktatásfejlesztésre kell felhasználni.  

 

 

Gerlinger Tibor a PNNÖ elnöke: 

 

A legutóbbi keresztszentelő mikor volt, a nickelsdorfi polgármester felajánlotta, hogy 

szeretne anyagiakkal hozzájárulni, amennyiben újabb keresztet vagy emlékművet szeretnénk 

felújítani. Most szeretné, ha a Nepumuki Szent János szobrot is fel lehetne újtanai, ennek a 

szobornak a restaurálására is kért ajánlatot. 1 800 EFt-ba kerülne ennek a szobornak a 

felújítása. A nickelsdorfi polgármester és a geretsriedi polgármester is már nyilatkozott, hogy 

részükről rendben. 2000-2000 eurót adna hozzá mindegyik partner település. Így a mi 

részünk is 2000 euró lenne. Kéri még Frey Szabolcsot, hogy a katolikus egyház is segítsen 

be. Kéri, hogy a következő évi költségvetés tervezésekor az önkormányzat tervezze be.  

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Akkor ha a maradékot három felé elosztjuk, akkor 200-200 EFt jut a nagyönkormányzatra, a 

nemzetiségi önkormányzatra illetve az egyházra is.  

 

A disznóvágás pontos programjáról szeretne értesítést majd.  
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Gerlinger Tibor PNNÖ elnöke: 

 

A nickelsdorfiak kb. 20-25 fővel jönnek szombat reggel, a geretsriediek meg előző nap 

jönnek, őket el kell majd szállásolni.  

 

 

4. napirendi pont: Az adósságkonszolidációs pályázat kapcsán beérkezett árajánlatok 

(útépítés, járdaépítés) elbírálása.  

Előadó: polgármester (alpolgármester) 

 

Beérkezett mind a járdaépítésre, mind az útépítésre három árajánlat. Mindenki megkaphatta.  

Kéri, hogy akinek hozzáfűznie van az tegye meg. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

169/2016.(XII.15.) határozata 

Az adósságkonszolidációs pályázat keretében  

az útfelújítási munkákra adott árajánlatokról 

 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy Strabag Általános 

Építő Kft-vel köt szerződés az útfelújítási munkák 

elvégzésére az árajánlat szerint. 

 

Az árajánlat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

Felelős: Stettner Attila alpolgármester 

              dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

170/2016.(XII.15.) határozata 

az adósságkonszolidációs pályázat keretében  

a járda felújítási munkákra adott árajánlatokról 
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Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a Vértesaljai 

Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft-vel köt szerződést 

a járda felújítási munkák elvégzésére az árajánlat szerint.  

 

Az árajánlat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

Felelős: Stettner Attila alpolgármester 

              dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

5. napirendi pont: Döntés a pusztavámi Általános Iskola támogatási igényéről (2017. évi 

úszásoktatás).  

Előadó: polgármester (alpolgármester) 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Kiment az anyag, az igazgató úr úszás oktatásra kért volna támogatást, de közben eldőlt, 

hogy nem négy hanem két osztály fog menni, amelyet a KLIK teljes egészében kifizet, ezért 

visszavonta a kérelmét. Így nem kell tárgyalnia a testületnek erről. 

 

 

6. napirendi pont:  

 

Döntés a Pusztavám, Ibolya utca 48. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti 

szerződéséről.  

Előadó: polgármester (alpolgármester) 

 

Stettner Attila alpolgármester:  

 

Beérkezett egy kérelem Szántó Rita és Horváth Tibortól. A lakást ahol laknak  - az Ibolya u. 

48. sz. alatt - szeretnék tovább bérelni. Határozatlan időre szeretné köttetni, ha van rá 

lehetőség, de ezt ő nem javasolja.  

 

 

Emmerling Józsefné képviselő: 

 

Miért nem lehet határozatlan a szerződés? 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Nem javasolja, mivel akár mikor kellhet pl. ha elmegy nyugdíjba a doktornő, és valakinek 

kellene bérlakás, akkor kellene, hogy tudjunk adni lakást. Erre ez a lakás pont alkalmas lehet. 

Szerinte egy évre kellene a szerződést úgy, mint a többi lakásnál. 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 
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A szlovák ember telefonált a tegnapi nap folyamán, hogy január 1-től már nem szeretné 

bérelni a lakást, ettől kezdve nem kap vadászati engedélyt. 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Meg kell hirdetni a lakást akkor.  

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Mivel az úr nem nagyon tud magyarul írni, így javasolja, hogy felhatalmazást adjunk 

alpolgármester úrnak, hogy ha bejön a szlovák ember a szerződést fel lehessen bontani vele 

akkor is, ha azt szóban teszi.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

171/2016.(XII.15.) határozata 

Szántó Rita és Horváth Tibor  

bérleti  szerződésének  

meghosszabbítási kérelméről 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy Szántó Rita és 

Horváth Tibor kérelmére, a Pusztavám, Ibolya u. 48. szám 

alatti lakóingatlanának bérleti szerződését további egy év 

időtartamra – 2017. augusztus 31-ig - meghosszabbítja.  

 

 

Felelős: Stettner Attila alpolgármester 

         dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

172/2016.(XII.15.) határozata 

Krajcovic Imrich bérleti szerződésének  

felmondásáról 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy mivel az úr nem tud 
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magyarul írni, úgy amennyiben 2017. január 1-től Krajcovic 

Imrich úr nem kívánja tovább bérelni a Petőfi S. u. 84-86/c 

ingatlant, úgy a szerződést szóbeli felmondással is fel lehet 

mondani.  Továbbá felhatalmazza az alpolgármester urat, 

hogy felmondás után az ingatlan bérelhetőségnek lehetősége 

kerüljön meghirdetésre. 

 

 

Felelős: Stettner Attila alpolgármester 

         dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

7. napirendi pont: Toronybérlet (Rolet Kft.).  

Előadó: polgármester (alpolgármester) 

 

Stettner Attila alpolgármester:  

 

Nyáron úgy határozott a testület,  hogy torony-bérletet határozunk meg, azon vállalkozóknak, 

akik a tornyot használják. Ezt újra kéne tárgyalni, mert pontos döntés azóta sincs ebben. Ez 

szorosan összekapcsolódik a 8. napirendi ponttal. Most megérkezett az új számlánk 144 eFt. 

Ebben a pusztavam.hu és a  honlap tárhelye van benne. Ezt a 144 eFt-ot fizessük továbbra is 

vagy sem. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Ezt ki kell most fizetni. A továbbiakban pedig keressük meg a Rolet Kft-t, és tájékoztassuk 

őket erről, hogy 2016-2017-es évre mi már kifizettük, de 2018. évtől kezdődően már nem 

fogjuk fizetni, csak azt vagyunk hajlandóak kifizetni, amit mi is használunk.  

 

 

8. napirendi pont: A pusztvam.hu tárhellyel kapcsolatos fizetési kötelezettség.  

Előadó: polgármester (alpolgármester) 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

173/2016.(XII.15.) határozata 

a pusztavam.hu tárhellyel kapcsolatosan 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a Rackhost Zrt. Felé 

kerüljön átutalásra a 144 475 Ft-os összeg, majd ezzel 
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egyidejűleg kerüljön értesítése a Rolet Kft., hogy a jövő évtől 

ezt az összeget az önkormányzat továbbra nem fizeti. 

 

 

Felelős: Stettner Attila alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

9. napirendi pont: Egyebek 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Mint mindenki előtt ismeretes, hogy Csiha Márton és Konrseé Ádám telekvásárlási 

kérelemmel fordultak felénk. Az elmúlt testületi ülések valamelyikén módosítottuk a 

telekárainkat, ezért értesítettük őket a telekár csökkenésről. Ők ezen árat elfogadták és újra 

behozták a kérelmüket. Csiha úr májusban tudna fizetni, Kornseé úr pedig 3 hónap múlva tud 

fizetni, amint a banktól megkapja a pénzt.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

174/2016.(XII.15.) határozata 

Csiha Márton telekvásárlási  

kérelmének tárgyában 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a Pusztavám, Rákóczi 

u. 1443/4-es hrsz-ú telket Csiha Márton vevőnek 900 m
2
-ig 

2000 Ft/m
2
, míg a 900 m

2
 feletti rész 300 Ft/m

2
 vételárért 

értékesíti. Hozzájárul ahhoz, hogy az adás-vételi szerződés 

2017. májusában kerüljön megkötésre.   

 

 

Felelős: Stettner Attila alpolgármester 

              dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2017. május 31. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

175/2016.(XII.15.) határozata 

Kornseé Ádám telekvásárlási  
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kérelmének tárgyában 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a 

Pusztavám, Rákóczi u. 1443/5-es hrsz-ú telket 

Kornseé Ádám vevőnek eladja azzal a feltétellel, hogy 

a vételár (900 m
2
-ig 2000 Ft/m

2
, míg a 900 m

2
 feletti 

rész 300 Ft/m
2
) az adás-vételi szerződés megkötését 

követő 3 hónapon belül kerüljön egy összegben az 

önkormányzat 11736044-15362278-as költségvetési 

számlájára átutalásra. 

 

 

Felelős: Stettner Attila alpolgármester 

              dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2017.04.30. 

 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Jött egy ajánlat ingatlan eladás céljából a mai napon. Ismerteti az ajánlatot.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

176/2016.(XII.15.) határozata 

Polovitzer Józsefné ingatlan-eladási ajánlatáról 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy jelenleg nem 

terveznek ingatlan vásárlást.  

 

 

Felelős: Stettner Attila alpolgármester 

              dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

A tavalyi évben adtunk egy számítógépet a helyi körzeti megbízottunknak. Kérésük, hogy 

pontosítsuk, hogy tulajdonba adjuk vagy csak használatra adjuk.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

177/2016.(XII.15.) határozata 

A Móri Rendőrkapitányság pusztavámi körzeti megbízottjának  

részére átadott számítógépének tárgyában 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a Móri 

Rendőrkapitányság pusztavámi körzeti megbízottjának 

átadott D-Contact Basic típusú irodai számítógépet hosszú 

távú használatba átadja. 

 

 

Felelős: Stettner Attila alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Tájékoztatja a testületet, hogy a konyhás vállalkozói szerződések aláírásra kerültek.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Mi lesz a Staudtnéval? 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Ő szedi a pénzeket, ő számláz, és besegít a konyhába az óvodások reggeli illetve 

uzsonnáztatása után ő fog mosogatni. A munkaköri leírását az Unger Vicky csinálja már.  

 

 

Frey Szabolcs képviselő: 

 

Szeretne egy összeférhetetlenséget észrevételezni. Varga Éva a Pénzügyi Bizottság tagja, és 

az óvodát támogatja az önkormányzat anyagilag, akkor szerinte összeférhetetlenség áll fenn. 

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Ez ügyben Ügyrendi Bizottságot kell összehívni, ennek utána néz, és a bizottsági ülés 

összehívásában is segít. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 
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Korábban már felvetette, hogy a házasságkötő felújításánál volt egy közel 1,5 MFt-os számla. 

Megnézte-e jegyző úr, hogy milyen értékhatárig dönthet a polgármester? 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegzyő: 

 

1 MFt az az értékhatár, amiről dönthet a testület jóváhagyása nélkül a polgármester.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A munkálatok úgy indultak, hogy a felújítás költsége kb. 900 eFt lesz. Mivel volt már egy 

aláírt szerződés, az ablakcserék megtörténtek majd megállt a munka, mert a Farkas Józsefék 

nem tudták már bevállalni a többi munkát. Ezért úgy gondolták, hogy mindenképpen be kell 

fejezni, ami plusz költséggel is járt. Ebben nem érzi, hogy költségtúllépés történt. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Megköszöni a tájékoztatást, és újra megkérdezi, hogy törvényes volt-e, hogy a polgármester 

túllépte az összeghatárt. 

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Nem volt törvényes, de célszerű volt. A szerződést ő is aláírta. 

 

 

Grósz András képviselő: 

 

A Farkas Józseffel szembeni jogi útra terelésről pedig döntöttünk már nem?  

 

 

Pintér István alpolgármester:  

 

Megkérdezi jegyző urat, hogy történt továbblépés ebben a dologban? 

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Ahogy lezártuk az idei évet és tudjuk, hogy mennyit kell pontosan behajtani, akkor 

elindulhatunk a végrehajtás felé. 

 

 

Emmeling Józsefnéné képviselő: 

 

Tájékoztatja a testületet, hogy sikeresen lezárult az adománygyűjtő akció. Hétfőn délelőtt 

Stettner Attila alpolgármester úrral együtt szállítják ki a csomagokat.  
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10) Évzáró ünnepi beszéd. 

Előadó: polgármester (alpolgármester) 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Ismerteti az anyakönyvi adatokat. Az anyakönyvi adatok a jegyzőkönyv mellékleteként 

csatolásra kerültek.  

 

Majd egy záró ünnepi beszédet mond, amely szintén csatolásra került a jegyzőkönyv 

mellékleteként. 

 

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 


