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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 16-i nyilvános
ülésen hozott határozatai:
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
12/2017 (II.16.) határozata
a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2017. február 16-i nyilvános képviselő-testületi ülés
napirendjét elfogadja.
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
13/2017 (II.16.) 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
14/2017 (II.16.) határozata
A 2017. évi költségvetés tárgyalásának időpontjáról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2017-es
költségvetés-tervezet átdolgozásra kerül, és a 2017.
február 20-án 16.00 órára tervezett rendkívüli
képviselő-testületi ülésen kerül elfogadásra.
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
15/2017 (II.16.) határozata
A kábeltévé rendszer működéséről
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy határozott, hogy 2017. április 1től az Oritel Kft. jogutódja a Pickup Kft. működteti
Pusztavám község területén a kábeltelevíziós
rendszert, változatlan szerződési feltételek mellett.
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Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
16/2017 (II.16.) határozata
az ASP informatikai rendszerhez való
csatlakozással kapcsolatos döntéséről
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy határozott, hogy csatlakozik az
elektronikus
közigazgatás
kiterjesztést
célzó,
Kormány által megvalósuló ASP központi fejlesztési
rendszerhez, és igénybe kívánja venni az ASP
rendszer által az önkormányzatok számára biztosított
önkormányzati ASP szolgáltatásokat.
Továbbá
felhatalmazza
a
polgármestert
(alpolgármestert), hogy az ASP rendszerhez történő
csatlakozás érdekében a szükséges intézkedéseket
megtegye.

3

Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 16-án
megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u.
64-66.
Jelen vannak:
Lisztmayer János
Emmerling Józsefné
Frey Szabolcs
Grósz András
Pintér István
Stettner Attila
Zombó Norbert

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
alpolgármester
alpolgármester
képviselő

Megjelent meghívott:
Dr. Légrádi Gábor

jegyző

Lisztmayer János polgármester köszönti a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelent
képviselőket, valamint a meghívott vendéget. Megállapítja, hogy 7 képviselő jelen van, így a
képviselő-testületi ülés határozatképes.
Lisztmayer János polgármester ismerteti a napirendi pontokat.
A képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatokat hozta:
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
12/2017 (II.16.) határozata
a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2017. február 16-i nyilvános képviselő-testületi ülés
napirendjét elfogadja.
Felelős: Lisztmayer János polgármester
Határidő: Azonnal

Napirendi pontok:
1. 2017. évi költségvetés elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző (Polgármesteri Hivatal)
Előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság
2. Oritel Kft. tájékoztatása
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Előterjesztő: polgármester
3. Egyebek
Lisztmayer János polgármester:
Felkéri jegyzőkönyv hitelesítőnek Pintér István alpolgármestert, s kéri, hogy nyilatkozatát
tegye meg, hogy elvállalja-e ezen tisztséget.
Pintér István alpolgármester:
Elvállalja.
Lisztmayer János polgármester:
Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy van-e más javaslatuk jegyzőkönyv hitelesítő
személyére?
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 6 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatát hozza:
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
13/2017 (II.16.) határozata
jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv
hitelesítőnek Pintér István alpolgármestert választja
meg.
Felelős: Lisztmayer János polgármester
Határidő: Azonnal

Napirendi pontok:
1. napirendi pont: 2017. évi költségvetés elfogadása
Előterjesztő: polgármester (alpolgármester)
Előkészítő: jegyző (Polgármesteri Hivatal)
Előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Lisztmayer János polgármester:
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Átadja a szót Emmerling Józsefnének, a Pénzügyi Bizottság elnökének.
Emmerling Józsefné képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A 2017. évi költségvetés tervezete egy-két módosítással kiegészítve elfogadása került a
Pénzügyi Bizottsági ülésen. Felkéri Heimné Klock Évát, hogy ismertesse ezen
módosításokat.
Heimné Klock Éva pénzügyi ügyintéző:
A Pénzügyi Bizottság által kért módosítások: A Művelődési Házba kért eszközöket
(mosógép, fényképezőgép, asztali számítógép és nyomtató) a vezető. Ezek bruttó 440 EFt
plusz kiadást jelentettek.
A doktornő dopplerkészüléket valamint tesztcsíkokat kért, erre bruttó 300 EFt lett plusz
kiadásként betervezve.
Az iskolának a nyári táborához támogatásként 100 EFt lett betervezve.
A veszélyes fák kidöntéséhez pedig bruttó 400 EFt-ot terveztett be. Mindezeket képviselői
kérésre.
Lisztmayer János polgármester:
Szeretné megkérdezni, hogy a saját bevételeket, a tulajdonosi bevételeket ha összeadja, nem
jön össze az a kb. 26 MFt-os összeg. Ha összeadja a számokat, szerinte nem jön ki ez az
összeg.
Heimné Klock Éva pénzügyi ügyintéző:
Elmondja, hogy az összesen táblázat alapjai a mögöttes táblázatok. Ha a kormányzati
funkciónkénti táblázatok azonos sorait összeadjuk, pl. a 186-os sorokat, akkor azok összege
adja az összesítő táblázat 186-os sorának összegét. Így összejön az összeg.
Lisztmayer János polgármester:
A szociális és gyermekétkeztetésnél (a B113-as soron) mekkora pontosan a végső összeg,
bevétel, amit kapunk? Ebben a költségvetésbe 33 398 149 Ft-os összeg szerepel. Az a
táblázat, amit neki Stettner Attila alpolgármester úr vitt, abban 47 718 149 Ft-os összeg
szerepel.
Ez egy kb. 14 MFt-os hézagot jelent. Most melyik összeg a megfelelő?
A pénzügyi ügyintézővel együtt egyeztetik táblázataikat. Heimné Klock Éva pénzügyi
ügyintéző megmutatja a Magyar Államkincstár által küldött táblázatát, amelyből dolgozott.
Ezt az anyagot 2016.12.30-án kaptunk, ebben 33 398 149 Ft található.
Lisztmayer János polgármester:
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Neki Stettner Attila alpolgármester úr vitte haza az anyagot, mely anyagon egy 2017.01.05.
dátum van, ugyanaz a táblázat, de abban egy 47 718 149 Ft-os összeget lát. Megkéri Heimné
Klock Éva pénzügyi ügyintézőt, hogy nézzen ennek utána.
Heimné Klock Éva pénzügyi ügyintéző elhagyja a testületi ülést és megnézi az Államkincstár
rendszerét.
Lisztmayer János polgármester:
Elmondja, hogy úgy gondolja, hogy elmondható, hogy az önkormányzatnak már pénzügyi
gondjai nincsenek.
Heimné Klock Éva pénzügyi ügyintéző:
Megnézte a rendszert, amelyben a Magyar Államkincstár tájékoztat minket a 2017. évi
támogatásról és elmondja, hogy valóban a 47 718 149 Ft-os összeg a helyes, ami azt jelenti,
hogy az 14 320 000 Ft plusz bevételként jelentkezik még nálunk. Így ezzel a költségvetést le
kell módosítani. Az eltérés abból adódhat, hogy a 2016.12.30-án az államkincstári már lezárt
EBR rendszeréből kinyomtatott anyagban nem jól gyűjtötte az összegeket. Ez valószínűleg
korrigálásra került. Így az alpolgármester úrnak a 2017.01.05–én nyomtatott példányban már
más összeg szerepelt. Ígéri, hogy a holnapi nap folyamán felkeresi az Államkincstárat, hogy
tisztázzák a helyzetet.
Lisztmayer János polgármester:
Javasolja, hogy tárgyalja újra a testület a költségvetést, és legyen ez az összeg is beépítve.
Az óvoda támogatásával kapcsolatban javasolja, hogy az ingatlanhasználati és a köznevelési
szerződés kerüljön módosításra, mivel a szerződést úgy látszik, hogy nem ránk írták, hanem
ez egy általános szerződést. Továbbá meg kell vizsgálni, hogy az óvoda részéről ne legyen
betervezve túlzott összeg, mint pl. a tisztítószer, amit a pénzügyi ügyintéző mondott, hogy be
van tervezve 400 EFt, amellyel szemben tavaly a konyhával együtt 100 EFt lett csak költve.
Kéri, hogy mindenféle olyan összeg legyen megvizsgálva, amely mindkét költségvetésbe be
van tervezve.
Gerlinger Tibor PNNÖ elnöke:
Kéri, hogy a holnapi nap folyamán az önkormányzat pénzügyesei és az óvoda pénzügyese
egyeztessen, amely alapján rendbe lesz téve a költségvetése az óvodának is. Erre meghívja
Brücklné Staudt Mónika intézményvezetőt is, illetve vegyenek részt a képviselő-testület
tagjai is, ha szeretnének.
Frey Szabolcs képviselő:
Meddig kívánja az önkormányzat támogatni az óvoda hiányzó forrásait? Gondol itt arra, hogy
több millió Ft-os extra személyi juttatások vannak benne. Már a múltkor is szavaztak erről,
most is benne van. Nem tudja, hogy ezt kívánja-e vagy kötelessége-e az önkormányzatnak
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ezeket az igényeket is támogatni. Véleménye szerint nem. Ezek működtek addig, amíg a
falunak volt 90 MFt-os bánya iparűzési adója, de szerinte ezeknek az extra igényeknek véget
kellene vetni.
Lisztmayer János polgármester:
Nagyon sajnálja, hogy így gondolja a képviselő úr. A jubileumi jutalom az egy HR-es tétel.
Ezt törvény írja elő. Ez lehet, hogy egy extra pénz, de ezt kapja egy ember 40 illetve 20 év
után. Ezt a pusztavámi önkormányzat mióta fennáll fizeti. Az ő magánvéleménye szerint
amíg az önkormányzat működik, fizetni fogja. Ezt akkor is fizettük, mikor Kistérségben volt.
Ez nem extra igény, ez a törvény által járt juttatást.
Frey Szabolcs képviselő:
De van itt olyan sor is, hogy caffeteria, ajándékutalvány. Szerinte van az önkormányzatnak
egy másik gyermeke is nemcsak az óvoda, hanem az iskola. Annak sem az önkormányzat a
fenntartója, mégsem adunk ugyanilyen plusz juttatásokat. Ez szerinte megkülönböztetés.
Lisztmayer János polgármester:
Ez nem megkülönböztetés, hanem tájékozatlanság. Az iskola fenntartója a Magyar Állam, és
a pusztavámi önkormányzat jelenleg nem szerződött le a Magyar Állammal. A Német
Nemzetiségi Önkormányzattal viszont leszerződött.
Frey Szabolcs képviselő:
Igen, de ez plusz igény.
Lisztmayer János polgármester:
Még egyszer elmondja, hogy leszerződött.
Frey Szabolcs képviselő:
Igen, de nem erre, nem a caffeteriára, hanem a támogatásra.
Lisztmayer János polgármester:
A támogatásra szerződött le.
Frey Szabolcs képviselő:
S, hogy ezt meddig kívánjuk támogatni?
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Lisztmayer János polgármester:
Amíg működni fog a rendszer.
Frey Szabolcs képviselő:
Akkor bármennyit kér az óvoda, azt mindig biztosítjuk?
Lisztmayer János polgármester:
Nem, ő arra gondol, ha valaki komolyan veszi azt, amit csinál és netalántán nem
felkészületlenül jön el az ülésre.
Frey Szabolcs képviselő:
Kikéri magának a felkészületlenséget.
Lisztmayer János polgármester:
Kéri, hogy jegyzőkönyvben is szerepeljen, hogy kikéri magának - mert miért nem lehetne
kikérni magának.
Elmondja, hogy ezek olyan pénzek, amik eddig is ki lettek fizetve. Kaptak a képviselő urak
egy táblázatot, hogy Pusztavám Község Önkormányzata az elmúlt három évben 2015, 2016ban (nem tudja pontosan), hogy mikor- mennyi pénzt tett bele az óvodának a működésébe.
Az a pénz, ami itt megmarad, az az a pénz, amit nem kell befizetni a Kistérségbe.
Frey Szabolcs képviselő:
Ha visszaemlékezik polgármester úr, mikor megszavazták az intézmények átvételét, még
polgármester úr mondta, hogy csak akkor tud igennel szavazni, ha az intézmények
fenntartása – akkor még az iskoláról is szó volt- az önkormányzatnak nem fog egy forintjába
sem kerülni. Ehhez képest már nagyon messze vagyunk, sőt most már úgy néz ki, hogy
bármilyen igénnyel előáll az óvoda azt támogatjuk. Szerinte nem a pusztavámi önkormányzat
a fenntartó, hanem a Nemzetiségi Önkormányzat.
Lisztmayer János polgármester:
Még egyszer elmondja, hogy 20 fillérrel sem kerül többe az önkormányzatnak az óvoda
fenntartása, mint eddig került.
Frey Szabolcs képviselő:
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Első felállásban az volt, hogy amit az állami finanszírozásból kap a nemzetiség, abból
fenntartja az óvodát majd, és a többi pénz az nekünk mind tisztán megmarad.
Lisztmayer János polgármester:
Elmondja, Szabolcsnak, hogy ez egy süketek párbeszédje szerinte, nem kíván erről tovább
beszélni.
Gerlinger Tibor PNNÖ elnöke:
Neki az a véleménye, hogy amennyiben a Nemzetiségi Önkormányzat kilép ebből a
rendszerből, akkor az óvoda Pusztavám önkormányzatának újra 16 MFt-ba kerül. A 16 MFtot, a PNNÖ azzal, hogy az óvodát átvette, azzal spórolt a településnek közel 8 MFt-ot, és
ehhez kérünk a törvényi előírásoknak megfelelő összeget. De vannak törvényi előírások,
amelyeket a nemzetiségnek, pl. a bérekhez járó juttatások ki kell fizetni.
Frey Szabolcs képviselő:
A caffeteria nem bérhez járó juttatás, meg az évvégi jutalom sem. Tudomása szerint pedig az
is be van tervezve.
Gerlinger Tibor képviselő:
Igen, az év végi jutalmat azért tervezték be, mivelhogy azzal a jutalommal tudják kifizetni
azokat a túlórákat, a hiányzó pedagógusoknak a túlóráját. Egyébként ha másképpen fizetnék
és nem jutalmat adnának, hanem órára pontosan fizetnének, úgy kell elképzelni, hogy 92
EFt-okat fizetnének túlórát, ezzel szemben 40 EFt-tot van elszámolva. Ez csak egy
hozzávetőleges szám. Így a feléért vállalja a pedagógus, akinek kell.
Frey Szabolcs képviselő:
A faluban semmilyen más téren sehol sincsen jutalom, sem caffeteria.
Lisztmayer János polgármester:
Miért nincs jutalom az önkormányzatnál? Nincsen caffeteria sehol?
Stettner Attila alpolgármester:
De mindenhol van caffeteria betervezve, a Polgármesteri Hivatalnál is.
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Lisztmayer János polgármester:
Ő a maga részéről ezt a részt befejezte.
Zombó Norbert képviselő:
Szabolcs szerint az óvodának van hiánya pl. 4-5 MFt, lehet, hogy pont a caffeteria miatt, amit
az önkormányzat odaad, és az iskolának pedig semmit nem ad. Szabolcs úgy gondolja, hogy
az iskolát is támogathatnánk.
Gerlinger Tibor képviselő:
Az iskolát támogathatnánk abban az esetben, ha az iskola a mienké lenne. De volt itt azért a
képviselőknek is lehetőségük arra, hogy lobbizhattak volna az iskoláért. Hiszen,
megszavazták, hogy átvegye a PNNÖ, de lehetett volna lobbizni az utolsó pillanatig. Most
nem lennének ilyen problémák, nem kéne a zsebbe nyúlni, mert maga a gazdasági vezetőnek
a bérét kapásból abból ki lehetett volna hozni.
Frey Szabolcs képviselő:
Fenntartja véleményét, hogy azért az iskolát is lehetne támogatni.
Heimné Klock Éva pénzügyi ügyintéző:
Móron sem az önkormányzat a fenntartója az iskoláknak, mégis kapnak támogatást az iskolák
is.
Gerlinger Tibor PNNÖ elnöke:
Elmondja, hogy mind a két intézményt egységesen támogatják, most is pl. 60 000 Ft-ot
kapott mindegyik intézmény a nemzetiségi hét megrendezésére. Ami pedig az óvoda
fenntartására jön pénz, azt egy az egyben átadja az óvodának.
Frey Szabolcs képviselő:
Nem a nemzetiségre gondol most, hanem a községi önkormányzat másképp támogatja a két
intézményt. Egyiknek sem a községi önkormányzat a fenntartója, az egyiknek hozzátesz
plusz igények alapján, a másiknak semmi.
Lisztmayer János polgármester:
Sajnálja, hogy Szabolcs nem érti meg.
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Zombó Norbert képviselő:
Szabolcs azt mondja, hogy az óvodának van 7 MFt hiánya a működésre, amiben benne van a
caffeteria és az egyéb béren kívüli juttatás. Az iskolában nem kapnak ilyet, de mi az
óvodának odaadjuk, hogy nekik ki legyen fizetve. Nagyjából itt a különbség a két intézmény
között.
Stettner Attila alpolgármester:
Ő megérti Szabolcsot és Norbit is, hogy mit akarnak, hogy legyen az iskolának is pénz adva,
csak ők nem értik meg azt, hogy az önkormányzat 8 MFt-tal van beljebb, mint idáig. Mert ha
a Kistérségben maradunk, akkor most 16 MFt mínuszról beszélnénk, nem a nemzetiségi
önkormányzatról. Hozzáteszi, hogy visszautasítja azt, hogy nem a mienk. A nemzetiségi
önkormányzat is Pusztavámé. Mi pénzt nyertünk.
Lisztmayer János polgármester:
Most nem erről szól a dolog.
Frey Szabolcs képviselő:
Ennyi erővel, akkor lehetne a másik gyereknek is juttatni, nem csak az egyiknek.
Stettner Attila alpolgármester:
Az a baj, hogy a másik gyereknél nagyok a problémák, mert arról van szó, hogy az állam
átveszi majd az iskola működtetését tudomása szerint. Az egész iskola az államé lesz. Az
állam fogja üzemeltetni, tehát az önkormányzattól elveszik az iskolát.
Lisztmayer János polgármester:
Van-e még ezzel valami dolgunk nekünk? Megkérdezi a képviselőket. Elmondja, hogy
megpróbálja összefoglalni, nem ezt a témát ugyan, mert ez felesleges szócséplés véleménye
szerint.
Az látszik, hogy az előttünk lévő költségvetés-tervezetbe nem teljesen jók a számok, így nem
lehet most elfogadni.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 7 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül mellett az alábbi határozatát hozza:
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
14/2017 (II.16.) határozata
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A 2017. évi költségvetés tárgyalásának időpontjáról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2017-es
költségvetés-tervezet átdolgozásra kerül, és a 2017.
február 20-án 16.00 órára tervezett rendkívüli
képviselő-testületi ülésen kerül elfogadásra.
Felelős: Lisztmayer János polgármester
Határidő: Azonnal

2. napirendi pont:
Lisztmayer János polgármester:
Mellékelve egy tájékoztatás, miszerint az Oritel Kft-nél más lett a tulajdonos, helyébe a
Pickup Kft. működteti továbbiakban a kábeltelevíziós szolgáltatást 2017.április 1-től. A
rendszert fejlesztenék is. Nekünk az Oritel Kft-vel van bérleti szerződésünk. Kisbéren
egyébként a Pickup Kft. működtetik a kábeltévét, az internetet és a telefont is.
dr. Légrádi Gábor jegyző:
Mivel közbeszerzés keretében döntöttünk az Oritel Kft. megbízásáról, ha az Oritel Kft.
jogutódaként működne a Pickup Kft., akkor nem lenne probléma. De ha nem, akkor meg kell
vizsgálni mindenképpen a közbeszerzés miatt. Mindenképpen körbejárjuk a dolgot.
Lisztmayer János polgármester:
Nekünk abban kell dönteni, hogy elfogadjuk-e az új tulajdonost, változatlan szolgáltatás
mellett.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 7 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül mellett az alábbi határozatát hozza:
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
15/2017 (II.16.) határozata
A kábeltévé rendszer működéséről
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy határozott, hogy 2017. április 1től az Oritel Kft. jogutódja a Pickup Kft. működteti
Pusztavám község területén a kábeltelevíziós
rendszert, változatlan szerződési feltételek mellett.
Felelős: Lisztmayer János polgármester
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Határidő: Azonnal
3. napirendi pont: Döntés az ASP rendszerhez való csatlakozásról
dr. Légrádi Gábor jegyző:
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy az ASP rendszer működése ettől az évtől kezdve
településünkön is elindul. Ez egy országos rendszer, melyhez természetesen csatlakozni
kívánunk. Hogy a pályázaton elindulhassunk, amelyben a szükséges eszközökre, stb-re van
lehetőség pályázni, szükségünk van egy felhatalmazásra, egy testületi határozatra, döntésre.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 7 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül mellett az alábbi határozatát hozza:
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
16/2017 (II.16.) határozata
az ASP informatikai rendszerhez való
csatlakozással kapcsolatos döntéséről
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy határozott, hogy csatlakozik az
elektronikus
közigazgatás
kiterjesztést
célzó,
Kormány által megvalósuló ASP központi fejlesztési
rendszerhez, és igénybe kívánja venni az ASP
rendszer által az önkormányzatok számára biztosított
önkormányzati ASP szolgáltatásokat.
Továbbá
felhatalmazza
a
polgármestert
(alpolgármestert), hogy az ASP rendszerhez történő
csatlakozás érdekében a szükséges intézkedéseket
megtegye.
Felelős: Lisztmayer János polgármester
Stettner Attila alpolgármester
Határidő: 2017. március 14.

4. Egyebek
Zombó Norbert képviselő:
Pénzügyi Bizottsági ülésen megbeszélték, hogy még egyszer legyen előhozva a falugyűléssel
kapcsolatos dolog. Elmondja, hogy elkészültek a nyomtatványok.
Lisztmayer János polgármester:
Megkérdezi, hogy mikor lesz a falugyűlés?
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Zombó Norbert képviselő:
2017. február 28-án.
Lisztmayer János polgármester:
Ki hívja össze?
Frey Szabolcs képviselő:
Benn volt a mai napi faluújságban.
Lisztmayer János polgármester:
Az más, annak nem sok köze van ahhoz.
Stettner Attila alpolgármester:
Felháborodottan nehezményezi, hogy nem tudott a falugyűlés időpontjáról, pedig minden nap
itt van a hivatalban. Ő már előzetesen letárgyalt egy márciusi időpontot, mivel tavaly is akkor
volt.
Pintér István alpolgármester:
Nem érti alpolgármester úr felháborodását, mivel a február 01-i ülésen véleménye szerint
elhangzott.
Zombó Norbert képviselő:
Kéri, hogy ne legyen olyan többet, hogy jegyzőkönyvön kívül hangoznak el dolgok.
Volt kedden Pénzügyi Bizottsági ülés, akkor is elhangzott, megbeszélték. Az alpolgármester
úr nem vett részt rajta, és onnantól kezdve folyamatában működik minden.
Pintér István alpolgármester:
Egyébként azért nem lett véglegesre mondva, hogy ide erre az ülésre legyen behozva, és
beszéljenek erről a dologról és szavazzunk róla.
Stettner Attila alpolgármester:
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Akkor elviekben 2017.02.28-án 17.00-kor falugyűlés lesz?
Lisztmayer János polgármester:
És ki fog az élére állni? Ki fog beszélni a Forisekkel és a Törővel?
Zombó Norbert képviselő:
Ha polgármester úr nem áll az élére, akkor majd ők az élére állnak. Felvállalja, hogy mindkét
úrral beszél.
Frey Szabolcs képviselő:
A falugyűlést a polgármester szokta levezetni.
Lisztmayer János polgármester:
Ő is úgy gondolja, de ő most hallja először.
Zombó Norbert képviselő:
Véleménye szerint nem most hall róla először a polgármester úr, mert már visszahallotta,
hogy amint polgármester úr értesült a falugyűlésről, ő maga mondta, hogyha falugyűlést
akarnak, akkor szervezze meg a Zombó meg a Pintér.
Lisztmayer János polgármester:
Így van, valóban ez a dolog nem új neki, ő Stettner képviselő úrtól tudta meg, hogy testületi
ülésen elhangzott, hogy Zombó képviselő úr mondta, hogy a bányakárral kapcsolatban
mindenféle képpen lépni kéne és tájékoztatni kéne. Ezt a Pintér is elmondta neki
személyesen.
Azzal van a problémája, hogy ebben az esetben igaza van Attilának. Igaz, hogy ő személy
szerint nem tudta, mert nem ül itt minden nap, de Attila itt van a hivatalban minden nap, és ő
sem tudta.
Stettner Attila alpolgármester:
Véleménye szerint jó dolog a falugyűlés, ezzel semmi gond nincsen. A bányakárral
kapcsolatban azonban semmivel többet nem fognak tudni mondani. Ma is vitt ki a bányához
még bányakáros papírokat.
Grósz András képviselő:
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Az előző testületi ülésen valóban volt már szó a falugyűlésről, ezen Attila is jelen volt,
hallhatta.
Pintér István alpolgármester:
Lehet, hogy pontos időpont nem hangzott el, de úgy döntött a testület akkor, hogy február
végén vagy március elején tart falugyűlést, mivel elég sok lakossági jelzés, probléma volt a
bányakárral kapcsolatban.
Stettner Attila alpolgármester:
Az a lényeg, hogy ő itt van egész nap, és pont ő nem tudott róla. Ezt nehezményezi.
Mindenért ő tartja a hátát, mindenki őt szidja mindenért.
Zombó Norbert képviselő:
A keddi napra össze volt hívva egy Pénzügyi Bizottsági ülés, amire sajnálatos módon sem a
polgármester úr, sem alpolgármester úr nem jött. Itt is elhangzott már a konkrét dátum. Nem
érti a felháborodást, hiszen előző testületi ülésen is ez már elhangzott.
Emmerling Józsefné képviselő:
Elmondja, hogy valóban elhangzott a keddi ülésen is a pontos dátum.

Több tárgy nem lévén Lisztmayer János polgármester megköszönte a munkát, és a képviselőtestület ülését bezárta.

Kmft.
Lisztmayer János
polgármester

Dr. Légrádi Gábor
jegyző

Pintér István
jegyzőkönyv-hitelesítő
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