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 Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 04-i rendkívüli 

nyilvános ülésen hozott határozatai: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

41/2017 (IV.04.) határozata 

a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2017. április 04-i rendkívüli nyilvános képviselő-

testületi ülés napirendjét elfogadja. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

42/2017 (IV.04.) határozata  

jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Stettner Attila alpolgármestert választja 

meg. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

43/2017. (IV.04.) határozata  

A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/786-1/2017 számú 

Törvényességi felhívásáról,  

a törvényességi felhívás alapján tett intézkedésekről 

 

1.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

FE/02/786-1/2017. számú törvényességi felhívását 

megismerte és az abban foglaltakat tudomásul vette.  

 

2.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a törvényességi felhívás I.3. pontja alapján a 

Képviselő-testület  24/2017. (III.23.) határozatát, 

25/2017. (III.23.) határozatát, 27/2017. (III.23.) 

határozatát, 28/2017. (III.23.) határozatát, 29/2017. 

(III.23.) határozatát, 30/2017. (III.23.) határozatát, 

31/2017. (III.23.) határozatát, 32/2017. (III.23.) 

határozatát, 33/2017. (III.23.) határozatát, 34/2017. 

(III.23.) határozatát és 35/2017. (III.23.) határozatát 

hatályon kívül helyezi.  
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3.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-

testülete megállapítja, hogy a 26/2017. (III.23.) 

határozat a 40/2017. (III.29.) határozattal már 

hatályon kívül helyezésre került.  

 

4.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a jelen határozatával hatályon kívül helyezett 

határozatok alapjául szolgáló napirendi pontokat a 

mai napi ülésén újratárgyalja.  

 

5.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozza 

az Mötv-ben meghatározott kötelezettségeit megszegő 

önkormányzati képviselővel (beleértve a mindenkori 

polgármesterrel és alpolgármesterrel) szemben 

alkalmazható szankciót, az Mötv. 33. §-ában foglaltak 

szerint. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

44/2017 (IV.04.) határozata  

a Művelődési ház 2017.II. negyedévi rendezvényeinek 

áttekintéséről, falunap előkészítéséről szóló előterjesztésről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Művelődési 

ház 2017. II. negyedévi rendezvényeinek 

áttekintéséről, falunap előkészítéséről szóló 

előterjesztést elfogadja. 

A falunap költségeinek tekintetében a 2017. áprilisi 

ülésén dönt, a 2017. évi költségvetés-módosításával 

egyidejűleg.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

45/2017 (IV.04.) határozata  

a Pusztavámi Torna Club 2016. évi támogatásának 

beszámolójáról, a 2017. évi támogatás ütemezéséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavámi 

Torna Club 2016. évi kapott támogatásáról készült 

beszámolóját elfogadja. 

A 2017. évi 2 500 000 Ft támogatási összeg 

negyedévente – az anyagi lehetőségekhez mérten - 

egyenlő részletekben kerüljön folyósításra. 
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

46/2017 (IV.04.) határozata  

a Pusztavám község Polgárőr Egyesületének 2016. évi támogatásának 

beszámolójáról, a 2017. évi támogatás ütemezéséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavám 

község Polgárőr Egyesületének 2016. évi kapott 

támogatásáról készült beszámolóját elfogadja. 

A 2017. évi 800 000 Ft támogatási összeg 

negyedévente – az anyagi lehetőségekhez mérten - 

egyenlő részletekben kerüljön folyósításra. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

47/2017 (IV.04.) határozata  

a Városökológia Bt. ajánlatának elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Városökológia 

Bt. ajánlatát fogadja el. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

48/2017 (IV.04.) határozata  

a VÁTI Kft. ajánlatának elutasításáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a VÁTI Kft. 

ajánlatát nem fogadja el. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

49/2017 (IV.04.) határozata  

a Konszenzus Pannónia Zrt. ajánlatának elutasításáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Konszenzus 

Pannónia Zrt. ajánlatát nem fogadja el. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

50/2017 (IV.04.) határozata  

a Polgármesteri Hivatal tetőtér felújítási, irattár bővítési 

pályázatainak újbóli kiírásáról 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy nem ír ki újabb 

pályázatot a Polgármesteri Hivatal tetőtér 

felújítására és az irattár bővítésére. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

51/2017 (IV.04.) határozata  

a Jakab Tamás építész technikus árajánlatának elutasításáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Jakab Tamás 

építész technikusnak a Polgármesteri Hivatal tetőtér 

felújítási, irattár bővítési pályázatára adott árajánlatát 

elutasítja.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

53/2017 (IV.04.) határozata  

a Danger Project Kft. árajánlatának elutasításáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Danger Project 

Kft-nek a Polgármesteri Hivatal tetőtér felújítási, 

irattár bővítési pályázatára adott árajánlatát elutasítja.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

54/2017 (IV.04.) határozata  

a Wolf Alfa Kft. árajánlatának elutasításáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Wolf Alfa Kft-

nek a Polgármesteri Hivatal tetőtér felújítási, irattár 

bővítési pályázatára adott árajánlatát elutasítja.  

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

55/2017 (IV.04.) határozata  

a Pelle-9 Bt. árajánlatának elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pelle-9 Bt-nek a 

Polgármesteri Hivatal tetőtér felújítási, irattár bővítési 

pályázatára adott árajánlatát elfogadja.  
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

56/2017 (IV.04.) határozata  

a Farkas József és Pusztavám Község Önkormányzata  

közötti megállapodásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a megállapodást 

jóvá hagyja, és hatályba lépteti. 

A megállapodás szerint a tartozás összege jelen 

értéken 2 066 505 Ft. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

57/2017 (IV.04.) határozata  

Farkas József vállalkozó egyezségi ajánlatáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Farkas József 

egyezségi ajánlatát elfogadja az előterjesztéssel 

egyezően. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

58/2017 (IV.04.) határozata  

gondozotti, gondozói létszámbővítéséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy engedélyezi a 

házi segítségnyújtásban részesülők körének 14 főre 

történő emelését, két gondozónő foglalkoztatását. 

Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a létszámbővítés 

engedélyezésére vonatkozó eljárást lefolytassa. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

59/2017 (IV.04.) határozata  

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű  

„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez” című pályázat benyújtásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzatának képviselő-

testülete felhatalmazza Lisztmayer János 
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polgármestert és Stettner Attila alpolgármestert, hogy  

a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű 

„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP 

rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás 

alapján támogatási kérelmet nyújtsanak be, valamint 

a támogatási jogviszony létrejötte esetén a 

kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat 

gyakorolják. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

60/2017 (IV.04.) határozata  

az óvodai Szülői Munkaközösség támogatásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Szivárvány 

Óvoda Szülői Munkaközösség által szervezett bálját 

20 000 Ft-os tombolaajándékkal támogatja. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

61/2017 (IV.04.) határozata  

a Pusztavámi Német Nemzetiségi  

Tánccsoport Egyesület támogatásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavámi 

Német Nemzetiségi Tánccsoport Egyesületet 37 890 

Ft-tal támogatja.  
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 04-én 

megtartott rendkívüli 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 Szabokcs  képviselő 

 Grósz András  képviselő 

Pintér István  alpolgármester 

Stettner Attila  alpolgármester 

Zombó Norbert 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: ezen a képviselő-testületi ülésen azokat a napirendi 

pontokat fogjuk megvitatni, amiket egyszer már március 23-án megvitattatok.  

 

Ismerteti a napirendi pontokat. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Döntés a 2017. március 23-i üléssel kapcsolatos törvényességi felhívásról 

Előterjesztő: polgármester (alpolgármester), jegyző 

 

2. 2017. év második negyedéve rendezvényeinek áttekintése. Falunap előkészítése. 

Előterjesztő: polgármester (alpolgármester) 

 

3. Támogatott Egyesületek (Polgárőrség, Torna Club) beszámolójának elfogadása, 2017. 

évi támogatás megítélése 

Előterjesztő: polgármester (alpolgármester) 

Előkészítő: jegyző (Polgármesteri Hivatal) 

Előzetesen véleményezte: Pénzügyi Bizottság 

 

4. Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotásával kapcsolatos 

döntések 

Előterjesztő: jegyző 

 

5. Tetőtéri pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: polgármester (alpolgármester) 
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6. Döntés Farkas József tartozását rögzítő megállapodás testületi jóváhagyásáról. 

Határozathozatal. Döntés Farkas József egyezségi ajánlat kéréséről. Határozathozatal. 

Előterjesztő: polgármester (alpolgármester), jegyző 

 

7. Egyebek 

 

 

8. Petőfi utcai lakás bérleti szerződése – ZÁRT ÜLÉS 

Előterjesztő: polgármester (alpolgármester) 

 

 

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

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

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

41/2017 (IV.04.) határozata 

a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2017. április 04-i rendkívüli nyilvános képviselő-

testületi ülés napirendjét elfogadja. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Felkéri jegyzőkönyv hitelesítőnek Stettner Attila alpolgármestert, s kéri, nyilatkozatát tegye 

meg, hogy elvállalja-e ezen tisztséget. 

 

 

Stettner Attila alpolgármester:  

 

Elvállalja. 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

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

személyére?  

 

(Nincs.) 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 6 igen 

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

Képviselő-testületének 

42/2017 (IV.04.) határozata  

jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Stettner Attila alpolgármestert választja 

meg. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. napirendi pont: Döntés a 2017. március 23-i üléssel kapcsolatos törvényességi 

felhívásról 

Előterjesztő: polgármester (alpolgármester), jegyző 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Átadja a szót jegyző úrnak.  

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Tisztelt képviselő-testület. Nyilván én sem akartam húzni az időt, ezért készítettem egy 

kivonatot a törvényességi felhívásból, illetve tesz egy javaslatot ennek a harmadik oldalán a 

határozatokra, amiket a testületnek meg kell hozni. Megkérdezi, hogy megkapta-e mindenki 

az írásbeli előterjesztés anyagát? Sikerült-e áttanulmányozni? 

 

Van-e ehhez valakinek észrevétele? 

 

Ehhez képest bármilyen kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Neki lenne egy olyan kérdése, de ez csak inkább egy formai dolog, hogy a határozat 5. 

pontját ne tárgyaljuk-e külön? Vagy maradhat-e benne? Mert van benne egy határidő, és 

ehhez kell nekünk megint egy testületi ülést összehívni, illetve a Szervezeti és Működési 

Szabályzat módosítása van benne, és ugye ehhez kellene egy ügyrendi bizottsági ülés is - 

Szabolcs.  

 

 

Frey Szabolcs képviselő: 

 

Rendben. 
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dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Azért javaslom azt, hogy az 5. pont is legyen benne a határozatban, ami úgy szól, hogy 

„Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozza az Mötv-ben meghatározott 

kötelezettségeit megszegő önkormányzati képviselővel (beleértve a mindenkori 

polgármesterrel és alpolgármesterrel) szemben alkalmazható szankciót, az Mötv. 33. §-ában 

foglaltak szerint”, mert ezt előírta nekünk a törvényességi felhívásban a kormányhivatal, 

hogy erről külön rendelkezzünk. Ha ez benne van, akkor egyöntetűen az összes felhívására 

tudnánk válaszolni most, hogy igen, intézkedtünk, természetesen ezt nem lehet három nap 

alatt megtárgyalni, hanem, ahogy benne is van a javaslatban, 2017. május 15-ig – a 

törvényességi határidőig – szabunk magunknak egyfajta cselekvési tervet, hogy a Szervezeti 

és Működési Szabályzatot felülvizsgáljuk.  

 

Ilyen szempontból, hogy teljes körűen tudjunk a törvényességi felhívásra reagálni, ezért 

javaslom az 5-ös pontot is.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Nem úgy van, hogy 15-ig kell nekünk visszareagálni a Kormányhivatalnak?  

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Az egészre, de gyakorlatilag most ezen az ülésen a Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosításán kívül a törvényesség minden egyes észrevételére tudunk nyilatkozni.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Az lenne a kérdésem, hogy kaptatok egy tájékoztatót a jegyző úrtól, hogy maradjon benne az 

5. napirendi pont is. Ha egy mód és lehetőség van rá, akkor május 15-e előtt kellene 

tárgyalni. Szabolcs, úgyis meg lehet csinálni, ha lenne előtte egy ügyrendi bizottsági ülés, és 

utána tárgyalni tudnánk. 

 

 

Frey Szabolcs képviselő: 

 

Persze, az lenne a célszerű. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A határozati javaslatot mindenki elolvasta, mindenki ismeri, mindenki tudja, hogy mi van 

benne? 

 

 

Frey Szabolcs képviselő:  
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Az elmúlt testületi ülésen vita volt azzal kapcsolatban, hogy miért is volt törvénytelen ez a 

23-i ülés. Itt egyértelműen leírja a 4. pontban, és ezt szeretné kihangsúlyozni, hogy 

kimondottan azért volt törvénytelen, mert: törvényesen lett összehívva, az első rész még 

törvényesen le is lett vezetve, azonban megállapította, hogy a kijelölt alpolgármester úr nem 

volt sem tartósan, sem ideiglenesen akadályoztatva és nem tehette volna mérlegelés tárgyává, 

hogy levezeti-e a képviselő-testület ülését. Ezért volt törvénytelen, és azután, hogy 

alpolgármester úr eltávozott, minden határozatunk. Ezt szeretném kihangsúlyozni. Ez derül ki 

ebből az anyagból.  

 

Még annyi talán, hogy pont az SZMSZ-ben szabályozandó szankciók is emiatt kerültek bele 

a törvényességi felhívásba, hogy az ilyen esetre ki kell dolgozni. Pont azért, hogy ilyenek ne 

fordulhassanak elő a jövőben.  

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Annyit szeretnék mondani, ha ez így elhangzik, és belekerül a jegyzőkönyvbe, az is kerüljön 

bele, hogy én felfüggesztettem az ülést. Mert felfüggesztettem az ülést és utána mentem el.  

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Emlékei szerint az ülés nem lett felfüggesztve, hiszen jegyző úr az ide vonatkozó törvényt  

elénk tárta: abban az szerepel benne, hogy két esetben nem függeszthető fel az ülés: és ebből 

az egyik pont az, hogyha a testület az önfeloszlatást kezdeményez. Ebben az esetben nem 

lehet felfüggeszteni. Itt az alpolgármesternek a leírtak szerint nem lett volna mérlegelési 

lehetősége.  

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Nem tudom, hogy milyen szankciókat lehet, meg nem lehet alkalmazni, de igazából sok 

értelmét nem látja szankciónak. Nem ez a megoldás. Az a probléma, hogy leírták, hogy az 

Attila ezt nem tehette volna meg, hogy kivonul az ülésről. Nemcsak az ülés összehívása, 

hanem a levezetése is a kötelessége lett volna. Nekem ez a meglátásom.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Most akkor én jövök!  

A következő dolgot kérem a jegyző úrtól. A holnapi nap folyamán, rendkívüli sebességgel a 

Kormányhivataltól egy állásfoglalást kérünk, mégpedig az állásfoglalásnak az a lényege, 

hogy Stettner Attila alpolgármester bármilyen törvénytelenséget vagy szabálytalanságot 

elkövetett volna, ami az Möv-vel ellentétes.  

 

Én azt olvasom ki az anyagból, amit én akarok, Ti azt olvassátok ki, amit Ti akartok. A 

dolognak az a lányege, hogy én nem találkoztam azzal a dologgal, hogy Stettner Attila 

törvénytelenséget követett el. Ezt meg kell vizsgálni. Úgy gondolja, hogy 3 napon belül 
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választ fogunk kapni, és mindenki tisztán lát ebben a dologban. Tényleg az van, hogy az 

alpolgármester úr törvénytelenül járt el vagy törvényesen. 

 

Frey Szabolcs képviselő: 

 

Ide van írva, hogy köteles volt az összehívása és levezetése és jogtalanul tette mérlegelés 

tárgyává. Szerinte ez egyértelmű. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A Kormányhivatal a 23-i ülést nézte végig. Onnantól kezdve, hogy az alpolgármester úr 

kiment, és annak a menetét vizsgálta. És onnantól leírja azt, hogy nem volt törvényes. Ha 

törvényes lett volna, akkor most nem tárgyalnánk végig azokat a napirendi pontokat, amiket 

akkor tárgyaltatok.  

 

Itt, amit most kérdezünk az teljesen más dolog, azt kérdezzük a Kormányhivataltól, hogy az 

Attila törvényt sértett-e vagy sem, vagy szabálytalan volt-e. Én azt látom, hogy addig volt 

törvényes, amíg az Attila benne volt. Onnantól kezdve, hogy az Attila elhagyta a termet, 

onnantól kezdve nem volt törvényes az ülés. Azt meg nem hiszem el különben – gyakorlati 

példák alapján – hogy az alpolgármesternek nem volt hozzá joga, hogy felfüggessze az ülést, 

de nem akarok erről vitatkozni, mert semmi értelme. Meglátjuk, hogy mit fognak mondani.  

 

 

Frey Szabolcs képviselő: 

 

Elnézést kérek, de ez is egyértelműen le van írva, hogy nem függeszthette volna fel ebben az 

esetben, mert ez egy kivétel az önfeloszlatás.  

 

 

Lisztmyar János polgármester:  

 

Időrendi sorrendre oda kéne figyelni, mert nem volt napirendi pont. Napirendi pontként 

felvételre került a dolog, de nem volt még napirendi pont. Szóval a holnapi nap folyamán 

kérünk vizsgálatot a Kormányhivataltól, ezt nyugodtan megtehetem, mert teljes mértékben az 

én hatásköröm. A jegyzőkönyv is el lesz küldve, el tudják olvasni, hogy mik voltak a 

felvetések. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Én csak egy dolgot szeretnék, hogy itt a határozatban is le van írva, hogy készült egy 

második meghívó is, amikor Stettner Attila felvette napirendi pontnak az általunk kért 

feloszlatást, és a második meghívónak benne van a napirendi pontjaiban. Ez is le van írva.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen meg kell kérdezni, mert egy embert most 

megvádoltatok az én szememben. Szóval meg fogom kérdezni. És ha netalántán nektek van 
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igazatok, akkor ki fog derülni. Ha úgy lesz, ahogy én gondolom, akkor az is ki fog derülni, de 

itt lehet felolvasni a törvényességi felhívásból, de én ezt meg fogom kérdezni. Ennyire 

egyszerű, ezt eldöntöttem. És konkrétan ezt fogom megkérdezni, amit Ti mondtatok. Ezért 

kell a jegyzőkönyv, amit ti mondtatok. Ezen kívül a határozat-tervezet többi pontjával egyet 

értetek? 

 

 

Zombó Norbert képviselő:  

 

Az, hogy holnap kérünk egy felülvizsgálatot a Kormányhivataltól, az nem módosítja, tehát 

attól szavazhatunk erről? 

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Persze. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Persze, a határozati javaslatban az van leírva, amit a Gábor összerakott.  

 

Polgármester úr ismerteti a határozati javaslatot. 

 

Amiről eddig beszéltetek, egyáltalán nem érinti ezt a határozatot.  

 

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

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

 

Pusztavám Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

43/2017. (IV.04.) határozata  

A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/786-1/2017 számú 

Törvényességi felhívásáról,  

a törvényességi felhívás alapján tett intézkedésekről 

 

 

1.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

FE/02/786-1/2017. számú törvényességi felhívását 

megismerte és az abban foglaltakat tudomásul vette.  

 

2.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a törvényességi felhívás I.3. pontja alapján a 

Képviselő-testület  24/2017. (III.23.) határozatát, 

25/2017. (III.23.) határozatát, 27/2017. (III.23.) 

határozatát, 28/2017. (III.23.) határozatát, 29/2017. 

(III.23.) határozatát, 30/2017. (III.23.) határozatát, 

31/2017. (III.23.) határozatát, 32/2017. (III.23.) 

határozatát, 33/2017. (III.23.) határozatát, 34/2017. 
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(III.23.) határozatát és 35/2017. (III.23.) határozatát 

hatályon kívül helyezi.  

 

3.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-

testülete megállapítja, hogy a 26/2017. (III.23.) 

határozat a 40/2017. (III.29.) határozattal már 

hatályon kívül helyezésre került.  

 

4.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a jelen határozatával hatályon kívül helyezett 

határozatok alapjául szolgáló napirendi pontokat a 

mai napi ülésén újratárgyalja.  

 

5.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozza 

az Mötv-ben meghatározott kötelezettségeit megszegő 

önkormányzati képviselővel (beleértve a mindenkori 

polgármesterrel és alpolgármesterrel) szemben 

alkalmazható szankciót, az Mötv. 33. §-ában foglaltak 

szerint. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

    Stettner Attila alpolgármester 

    dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő:  1. – 4. pontok esetében: azonnal 

    5. pont esetében: 2017. május 15.  

 

 

 

2. napirendi pont: 2017. év második negyedéve rendezvényeinek áttekintése. Falunap 

előkészítése. 

Előterjesztő: polgármester (alpolgármester) 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Hogyan tervezitek a 2017. évi falunapok előkészítését? Várjunk egy pontos költségvetést 

vagy van valakinek már valamilyen információja? 

Maradhatunk abban, amelyet az előző ülésen is megbeszéltetek, hogy a döntést a 2017. 

április 30-ra tesszük, mikor a költségvetés módosítására kerül sor? 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Április 30-al nem vagyunk elkésve. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

Szabolcs, az iskolai bankett és a falunap nem fogja ütni egymást? 
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Frey Szabolcs képviselő: 

 

Nincs tudomása róla, senki nem jelezte még felé. Máskor is volt így, úgy emlékszik rá. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Azért az iskola igazgatójával még egyeztet. 

 

 

 

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

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

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

44/2017 (IV.04.) határozata  

a Művelődési ház 2017.II. negyedévi rendezvényeinek 

áttekintéséről, falunap előkészítéséről szóló előterjesztésről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Művelődési 

ház 2017. II. negyedévi rendezvényeinek 

áttekintéséről, falunap előkészítéséről szóló 

előterjesztést elfogadja. 

A falunap költségeinek tekintetében a 2017. áprilisi 

ülésén dönt, a 2017. évi költségvetés-módosításával 

egyidejűleg.  

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

3. napirendi pont: Támogatott Egyesületek (Polgárőrség, Torna Club) beszámolójának 

elfogadása, 2017. évi támogatás megítélése 

Előterjesztő: polgármester (alpolgármester) 

Előkészítő: jegyző (Polgármesteri Hivatal) 

Előzetesen véleményezte: Pénzügyi Bizottság 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

A Pénzügyi Bizottságnak újból tárgyalnia nem kell ezeknek a beszámolóknak az elfogadását.  

 

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

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

Képviselő-testületének 

45/2017 (IV.04.) határozata  

a Pusztavámi Torna Club 2016. évi támogatásának 

beszámolójáról, a 2017. évi támogatás ütemezéséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavámi 

Torna Club 2016. évi kapott támogatásáról készült 

beszámolóját elfogadja. 

A 2017. évi 2 500 000 Ft támogatási összeg 

negyedévente – az anyagi lehetőségekhez mérten - 

egyenlő részletekben kerüljön folyósításra. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

 

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

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

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

46/2017 (IV.04.) határozata  

a Pusztavám község Polgárőr Egyesületének 2016. évi támogatásának 

beszámolójáról, a 2017. évi támogatás ütemezéséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavám 

község Polgárőr Egyesületének 2016. évi kapott 

támogatásáról készült beszámolóját elfogadja. 

A 2017. évi 800 000 Ft támogatási összeg 

negyedévente – az anyagi lehetőségekhez mérten - 

egyenlő részletekben kerüljön folyósításra. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

 

4.  napirendi pont: Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet 

megalkotásával kapcsolatos döntések 

Előterjesztő: jegyző 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Ahogy kiolvastam az előző ülés anyagából, hogy utána kéne nézni, mert a VÁTI ajánlata 3,5 

MFt volt. Az volt a feladat, hogy kéne szerezni még árajánlatokat. Új szabályozás, új rendelet 
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van erre, ezt nekünk törvényi kötelességünk megcsinálni. Október közepére, végére kell, 

hogy meg legyen.  

 

Van egy árajánlat a Város Ökológiai Bt-től. 1 MFt  + 50 EFt (főépítészeti díj) + áfá-tért. 

Bokodon is ők csinálják.  

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

A Konszenzus Pannónia Zrt. is adott ajánlatot 1,2 MFt+ áfa, amelyben szintén benne van a 

főépítész is.  

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Van már három ajánlat, valamilyen szinten dönteni kell.  

 

 

Pintér István alpolgármester:  

 

Jó javaslat volt a múltkori döntés, hogy kérjünk még be más ajánlatot is.  

 

 

Grósz András képviselő: 

 

Tartalmilag ugyanaz mindegyik ajánlat? 

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Igen. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Túl sok kört nem kellene futni, javasolja, hogy szavazzák meg.  

 

 

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

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

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

47/2017 (IV.04.) határozata  

a Városökológia Bt. ajánlatának elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Városökológia 

Bt. ajánlatát fogadja el. 
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Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 0 igen 

szavazattal, 7 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

48/2017 (IV.04.) határozata  

a VÁTI Kft. ajánlatának elutasításáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a VÁTI Kft. 

ajánlatát nem fogadja el. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 0 igen 

szavazattal, 7 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

49/2017 (IV.04.) határozata  

a Konszenzus Pannónia Zrt. ajánlatának elutasításáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Konszenzus 

Pannónia Zrt. ajánlatát nem fogadja el. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

 

5. napirendi pont: Tetőtéri pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: alpolgármester 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Elég hosszú ideje nálam van a tetőtéri átalakítás pályázati anyaga, le van fűzve, zárt 

borítékokban. 4 pályázat érkezett be.  

 

Stettner Attila alpolgármester úr kibontja a zárt borítékokat, majd ismerteti a 4 ajánlatot. 
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Az ajánlatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Egy kérdése van, a tűzjelző rendszer kiépítését nem kértük? 

 

A számok alapján javaslom a legkedvezőbbet a Pelle-9 Építőipari Bt. ajánlatát elfogadni. 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

A Pelle-9 Bt. ajánlata szerkezetét tekintve egy 11. pontból álló ajánlat, a másik három, pedig 

egy teljesen ugyanolyan szerkezetű.  

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

A Pelle-9 Bt. is ugyanazt az ajánlatkérést kapta meg. 

 

 

Zombó Norbert képviselő:  

 

A tűzjelző rendszert nem kell terveztetni? 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Ha nem volt benne a kiírásban, akkor most ezzel nem tudunk mit kezdeni. De ezt meg kell 

csináltatni majd.  

 

 

Grósz András képviselő: 

 

Egy dolgot szeretnék kérdezni. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Tőlem ne kérdezz semmit, mert én nem folytam bele ebbe a dologba, Attila intézte. 

 

 

Grósz András képviselő: 

 

Valóban úgy volt, hogy csak a Wolf Alfa Kft. és a Pelle-9 Bt. volt itt felmérni? Mert akkor a 

többiek, hogy tudtak árajánlatot adni? 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Igen, ez benne is felmerült. 
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Lisztmayer János polgármester: 

 

Nem tudok rá válaszolni, nem voltam itt. 

 

 

Grósz András képviselő: 

 

Felmérés nélkül, hogy adhatnak árajánlatot? Hogy történhet ez meg? 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Igazából beszélhetünk erről sokat, hogy miért eltérőek az árajánlatok, de van egy 10 MFt-os 

árajánlat, majd ki fog derülni, hogy ennyiből is meg lehet-e csinálni, vagy 15 MFt lesz a 

végére. Ez is ki fog derülni.  

 

 

Grósz András képviselő: 

 

Ez engem zavar, hogy itt volt a Wolf Alfa Kft. felméri a terepet, és erre lead három pontosan 

ugyanolyan szerkezetű árajánlatot. 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Nem a Wolf Alfa hozta a három ajánlatot. A Wolf Alfa Kft. és a Pelle Bt-s volt itt. Még 

egyszer elmondja. Most bontotta ki a borítékokat, ő előtte az ajánlatokat nem látta.  

 

 

Grósz András képviselő: 

 

Szerinte ez a három árajánlat kamu. Ez egy árajánlat valójában, a Wolf Alfa Kft. által 

készített ajánlat. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Tudunk dönteni? 

 

 

Frey Szabolcs képviselő: 

 

Szerinte ez két árajánlat, látszik, hogy a Wolf Alfa Kft. ajánlata mellett tudatosan lett 

idehozva két ajánlat és tudatosan lett mindkét másik ajánlat megfejelve nagyobb összeggel. 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Javasolja, hogy legyen új árajánlat kiírva. 
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Pintér István alpolgármester: 

 

Nincs értelme tovább húzni az időt. 

 

 

Stettner Attila alpolgármester:  

 

Azokból az árajánlatokból tudunk dolgozni, amit a Norbi hozott, és amit én hoztam.  

 

 

Grósz András képviselő: 

 

Ha én a cégnél ilyen ajánlatokat beviszek, akkor másnap nem kell bemennem dolgozni, mert 

átvertem a céget, mivel a három ajánlatot valójában egy cég készítette. 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Akkor ki verte itt át a céget? 

 

 

Grósz András képviselő: 

 

Azt kérdezi csak, hogy hogyan lehetett az, hogy a Wolf Alfa Kft. volt itt és mégis van három 

ugyanolyan árajánlat? 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Javasolja, hogyha nem tudjuk elfogadni az ajánlatokat, írjunk ki új pályázatot, amiben a 

tűzjelző készülék is legyen beleírva. Betesszük a Pusztavámi Krónikába, hogy minél több cég 

tudjon hozni ajánlatot, és persze ezeknek a cégeknek is juttassuk el az ajánlatkérést. 

 

 

16.40 perc: Polgármester úr 10 perc szünetet rendel el, amíg a képviselők az ajánlatokat 

pontosan áttanulmányozzák. 

 

16.50 perckor folytatódik az ülés. 

 

Lisztmayer János polgármester úr megállapítja, hogy a testületi ülés továbbra is 

határozatképes, mivel 7 képviselő jelen van. 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Felteszi a kérdést, hogy ki szavaz arra, hogy új pályázat legyen kiírva? 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 3 igen 

szavazattal, 3 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatát hozza: 
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

50/2017 (IV.04.) határozata  

a Polgármesteri Hivatal tetőtér felújítási, irattár bővítési 

pályázatainak újbóli kiírásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy nem ír ki újabb 

pályázatot a Polgármesteri Hivatal tetőtér 

felújítására és az irattár bővítésére. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Ha megszavazzuk, akkor már megtakarítottunk a Wolf Alfa-nak az ajánlatához képest kb. 2 

MFt-tot.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A Pelle-9 Bt-nél alul olvasható, hogy miket nem tartalmaz az ajánlat. Festés stb. 

 

 

Zombó Norbert képviselő:  

 

A meglévő szerkezetek festési és burkolási munkái nincsenek benne, a másikban lévőben 

sincsenek ezek benne. Ott is csak az irattári festés munkálatai vannak benne. Ez a Pelle-9 Bt-

nél is benne van.   

 

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

nélkül, 7 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

51/2017 (IV.04.) határozata  

a Jakab Tamás építész technikus árajánlatának elutasításáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Jakab Tamás 

építész technikusnak a Polgármesteri Hivatal tetőtér 

felújítási, irattár bővítési pályázatára adott árajánlatát 

elutasítja.  

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 
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               Határidő: Azonnal 

 

 

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

nélkül, 7 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

53/2017 (IV.04.) határozata  

a Danger Project Kft. árajánlatának elutasításáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Danger Project 

Kft-nek a Polgármesteri Hivatal tetőtér felújítási, 

irattár bővítési pályázatára adott árajánlatát elutasítja.  

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

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

nélkül, 7 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

54/2017 (IV.04.) határozata  

a Wolf Alfa Kft. árajánlatának elutasításáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Wolf Alfa Kft-

nek a Polgármesteri Hivatal tetőtér felújítási, irattár 

bővítési pályázatára adott árajánlatát elutasítja.  

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 5 igen 

szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

55/2017 (IV.04.) határozata  

a Pelle-9 Bt. árajánlatának elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pelle-9 Bt-nek a 
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Polgármesteri Hivatal tetőtér felújítási, irattár bővítési 

pályázatára adott árajánlatát elfogadja.  

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

6. napirendi pont: Döntés Farkas József tartozását rögzítő megállapodás testületi 

jóváhagyásáról. Határozathozatal. Döntés Farkas József egyezségi ajánlat kéréséről. 

Határozathozatal. 

Előterjesztő: polgármester (alpolgármester), jegyző 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

 

Az anyagot mindenki megkapta, hogy jóváhagyjátok a megállapodást, amit a Farkas Józseffel 

szeretnénk kötni, illetve egy egyezségi ajánlatról is. Erről az elmúlt testületi ülésen szintén 

beszéltetek. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Ezek az összegek tartalmazzák a végrehajtási költségeket is? 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Erre fejből nem emlékszem, ha kell, akkor a Gábortól kell ezt kérni most. 

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Maga a megállapodás azért kell, mert rögzíti a fennálló tartozás összegét, a másik pedig az 

egyezségi ajánlat, mindkettőt javasolja elfogadni. A végrehajtási költséget nem tartalmazza, 

majd csak a végrehajtás során lesz költségünk. Nincs extra költségünk jelenleg, amíg csak 

tárgyalunk róla. 

 

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

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

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

56/2017 (IV.04.) határozata  

a Farkas József és Pusztavám Község Önkormányzata  

közötti megállapodásáról 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a megállapodást 

jóvá hagyja, és hatályba lépteti. 

A megállapodás szerint a tartozás összege jelen 

értéken 2 066 505 Ft. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Azonnal 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 6 igen 

szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

57/2017 (IV.04.) határozata  

Farkas József vállalkozó egyezségi ajánlatáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Farkas József 

egyezségi ajánlatát elfogadja az előterjesztéssel 

egyezően. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Azonnal 

 

 

7. Egyebek 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A családgondozó kéréssel fordult felénk: az ellátottak létszámát 14-re szeretné felemeltetni, 

ezért 2 gondozónőt kell alkalmaznunk. Amennyiben egyetért a megemelkedett gondozói 

létszámmal a testület, kéri a hozzájárulást. 

 

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

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

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

58/2017 (IV.04.) határozata  

gondozotti, gondozói létszámbővítéséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy engedélyezi a 
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házi segítségnyújtásban részesülők körének 14 főre 

történő emelését, két gondozónő foglalkoztatását. 

Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a létszámbővítés 

engedélyezésére vonatkozó eljárást lefolytassa. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Azonnal 

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Az ASP pályázatunkat befogadták, kérik a felhatalmazó határozatunk megerősítését: 

 

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

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

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

59/2017 (IV.04.) határozata  

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű  

„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez” című pályázat benyújtásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzatának képviselő-

testülete felhatalmazza Lisztmayer János 

polgármestert és Stettner Attila alpolgármestert, hogy  

a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű 

„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP 

rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás 

alapján támogatási kérelmet nyújtsanak be, valamint 

a támogatási jogviszony létrejötte esetén a 

kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat 

gyakorolják. 

 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

       Stettner Attila alpolgármester 

              dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Azonnal 

 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Kérelem érkezett a Magyar Vöröskereszttől, leírják, hogy Pusztavámon 78 fő volt véradáson. 

Szeretnék ezeket a Pusztavámi embereket valamivel honorálni, amelyhez kb. 30 EFt-os 

támogatást kérnek az önkormányzattól, de ez csak október körül lenne aktuális. Erről most 

döntenünk nem feltétlenül kell.  
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Az óvodai SZMK támogatási kérelmet nyújtott be az óvodai báljukhoz, tombola-felajánlást 

kérnek az önkormányzattól.  

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Javasolja, hogy 20 EFt körüli értékig kapjanak lehetőséget. Ez tavaly is így volt. 

 

 

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

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

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

60/2017 (IV.04.) határozata  

az óvodai Szülői Munkaközösség támogatásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Szivárvány 

Óvoda Szülői Munkaközösség által szervezett bálját 

20 000 Ft-os tombolaajándékkal támogatja. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Tájékoztatást kérne a bányakárokkal kapcsolatban. Növekedtek-e az igénybejelentések, hogy 

állnak az elutasítások, a kifizetések? 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Én tőled várom az információt. Addig nem tudunk lépni, amíg a képviselő-úrral nem tudok 

beszélni. Ha mi megelőzzük, akkor lehet, hogy bajt csinálunk. 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

A fórum óta 9 kérelem érkezett. Kedden és csütörtökön járják egyébként a falut.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Meg kell várni, a képviselő úrral kell beszélni, hogy hol tart a dolog. 
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Emmerling Józsefné képviselő: 

 

Az a kérdése lenne, hogy szó volt a Posta épületének a bérleti díjáról? Volt-e már előrelépés? 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Kaptunk egy levelet, amelyben „megfenyegettek” bennünket – jegyző urat és engem. Ezzel 

az üggyel tovább már nem foglalkoztam. A lényege az, hogy a Posta az épületet 2000 óta 

teljesen ingyen használja. Fontos lenne a bérletről beszélni, mert a környező települések 

bérleti díja alapján, nekünk ez kb. éves szinten 1,8 MFt bevételt jelentene a településnek. 

Ennél több információja nincsen. Ezt valószínűleg az új testület fogja már eldönteni.  

 

 

Emmerling Józsefné képviselő: 

 

Mi a helyzet a bankautomatával?  

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Az OTP visszadobta, a K&H visszadobta. Nem tudja, hogy milyen bankot kéne megkeresni.  

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Jövő héten április 12-én jönnek a nickelsdorfiak az óvodába-iskolába nyuszi csomagot hozni. 

Örülne, ha részt venne rajta minden képviselő, aki tud.  

 

A tánccsoportnak a busza hordott ebédet és volt egy nickelsdorfi útja is, ez az összeg 37 890 

Ft. Ha ezt az önkormányzat ki tudja fizetni, akkor ezt legyen szíves kifizetni. Ha kell, 

behozza a menetleveleket. 

 

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 

61/2017 (IV.04.) határozata  

a Pusztavámi Német Nemzetiségi  

Tánccsoport Egyesület támogatásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavámi 

Német Nemzetiségi Tánccsoport Egyesületet 37 890 

Ft-tal támogatja.  

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 
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Lisztmayer János polgármester: 

 

Mikor lesz Zárszámadás? 

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

2017. április 30. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Kéri, hogy az elfogadás előtt mindenki kapja meg legalább egy héttel! 

 

 

Több tárgy nem lévén Lisztmayer János polgármester megköszönte a munkát, és a képviselő-

testület ülését bezárta. 

 

 

Kmft. 

  

 

    Lisztmayer János                              Dr. Légrádi Gábor                      Stettner Attila   

       polgármester                                          jegyző                           jegyzőkönyv-hitelesítő 


