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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július 27-i nyilvános ülésén 

alkotott rendeletei: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2017. (VII. 28.) önkormányzati rendelete  

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 8/2017. (VI. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

12/2017.(VII.28.) önkormányzati rendelete 

A 2017. év december 31-ig alkalmazandó étkezési térítési díjak megállapításáról 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2017.(VII.28.) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés engedélyezésének szabályairól, díjairól 

 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július 27-i nyilvános ülésén 

hozott határozatai (teljes határozatok a jegyzőkönyvben): 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

107/2017.(VII.27.) határozata 

Testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2017. július 

27-i képviselő-testületi ülés napirendjét elfogadja, az 

előzetesen meghirdetettel egyezően.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

108/2017.(VII.27.) határozata 

Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy jegyzőkönyv hitelesítőnek 

Stettner Attila képviselőt választja meg. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

109/2017.(VII.27.) határozata 

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítási javaslatairól,  

Függelékének módosításáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az Ügyrendi 

Bizottságnak az SZMSZ pontosítása érdekében tett 

javaslatait elfogadja és a vonatkozó rendelet 

módosítását elfogadásra javasolja az alábbi szempontok 

szerint:  

- az előterjesztési anyagokat a jegyzőhöz kell 

megküldeni és ő küldi ki elektronikus úton a 

képviselőknek (bizottsági tagoknak), külön kérésre 

pedig írásban, 

- a testületi ülésekről hangfelvétel készül, 

- a pontosító javaslatokat a Szervezeti és Működési 

Szabályzaton átvezeti, miszerint az SZMSZ 7. § (1) 

bekezdésében foglalt együttműködő partnerek körét 

a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzattal 

egészíti ki, egyúttal pontosítja a (2) bekezdésében 

foglalt hivatkozást, amely ténylegesen a 7. §-ra utal, 

azzal, hogy kapcsolattartónak az a) pont esetén 



 4 

alpolgármester, a b) pont esetén alpolgármester, a c) 

pont esetén polgármester kerül meghatározásra;  

- az SZMSZ 14. § (6) bekezdésében az Énekkar is  

feltüntetésre kerül, tekintettel arra, hogy a 

Tánccsoport kétszer szerepel;  

- kiegészíti az SZMSZ 16. §-ban és a 48. § (2) 

bekezdésében az értesítési csatornákat a „helyben 

szokásos módon” megjelöléssel;  

- A 21. § (3) bekezdésének első mondatát pontosítja az 

alábbi szövegezésre: „A polgármester írásban vagy 

szóban:”, tekintettel arra, hogy a hivatkozott „g” 

pont törlésre került;  

- A 27. § pontosítása, kiegészítése a módosító 

indítványokkal egységes szerkezetbe foglalt 

határozati javaslattal;   

- A 28. § (1) bek. pontosítása a szavazás módját 

illetően. 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

módosítja az SZMSZ függelékét oly módon, hogy 

abban feltüntetésre kerül, megválasztása esetén, a 

nem képviselő alpolgármester (névvel, címmel, email 

címmel), ugyanígy a képviselők és a bizottsági tagok 

email címe is feltüntetésre kerül. 

 

 

 Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

110/2017.(VII.27.) határozata 

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítási javaslatáról,  

Állandó Bizottság létrehozásáról  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy támogatja a 

„Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság” 

felállítását, amely bizottság feladata a település 

infrastrukturális fejlesztése, a településfejlesztési 

koncepció megalkotása és a megvalósítás nyomon 

követése, felügyelete, az iparosítással, iparterületek 

kialakításával kapcsolatos koncepció megalkotása és a 

megvalósítás nyomon követése, felügyelete, a 

településrendezéssel, településképpel, helyi építési 

szabályokkal kapcsolatosa döntések előkészítése és a 

megvalósítás nyomon követése, felügyelete, továbbá a 

helyi turizmus, falusi turizmus fejlesztési 

koncepciójának megalkotása és a megvalósítás 

nyomon követése, felügyelete, továbbá minden olyan 

kapcsolódó feladat, amelyet a képviselő-testület a 

bizottság hatáskörébe utal. A Bizottság állandó 

bizottságként működik. Pusztavám Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
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úgy határozott továbbá, hogy a „Településfejlesztési és 

Turisztikai Bizottság” 5 képviselőből és 4 külsős 

tagból álljon. E körben is módosítja a Szervezeti és 

Működési Szabályzatot. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

111/2017.(VII.27.) határozata 

A Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökének megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

„Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság” 

elnökének Lisztmayer János képviselő urat választja 

meg. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

112/2017.(VII.27.) határozata 

Markó János Pénzügyi Bizottsági tag megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pénzügyi 

bizottságba külsős tagként megválasztja Markó János 

urat. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

113/2017.(VII.27.) határozata 

Zilahi Zoltán Pénzügyi Bizottsági tag megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pénzügyi 

bizottságba külsős tagként megválasztja Zilahi Zoltán 

urat. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

114/2017.(VII.27.) határozata 

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak  

és elnökének megválasztásáról 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a nem képviselő alpolgármester 

megválasztását felügyelő Szavazatszámláló Bizottság 

elnökének választja Ujj József Attiláné  képviselőt, 
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tagjainak Csordás Mihály és Lisztmayer János 

képviselőket. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

115/2017.(VII.27.) határozata 

Varga Ferenc alpolgármester megválasztásáról 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

titkos szavazással úgy határozott, hogy a Civil 

szervezetek együttműködését segítő alpolgármesterré 

Varga Ferenc urat választotta meg. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

116/2017.(VII.27.) határozata 

Varga Ferenc alpolgármester tiszteletdíjáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Varga Ferenc nem képviselő alpolgármestert 

megillető tiszteletdíj összegét 2017. július 27-étől 

bruttó 191.970 Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

117/2017.(VII.27.) határozata 

Varga Ferenc alpolgármester költségtérítéséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Varga Ferenc nem képviselő alpolgármestert 

megillető költségtérítés összegét 2017. július 27-étől 

bruttó 28.800 Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

118/2017.(VII.27.) határozata 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Tánccsoport támogatásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a Pusztavámi Német Nemzetiségi 

Tánccsoportot (Varga Ferenc úr alpolgármester 

felajánlására) a 2017. évre 142.965 Ft összeggel 

támogatja.  
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

119/2017.(VII.27.) határozata 

Civil szervezetek támogatásáról I. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy az alábbi szervezeteket 

(Lisztmayer János polgármester úr felajánlására) az a 

2017. évre az alábbi támogatásokban részesíti: 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Tánccsoport 60.000 

Ft,  Pusztavámi Német Nemzetiségi Énekkar 30.000 

Ft, Pusztavámi Német Nemzetiségi Fúvószenekar 

30.000 Ft, Pusztavámi Motoros Nemzetség 20.000 Ft, 

Nyugdíjas Klub 30.000 Ft, Mozgássérült Klub 30.000 

Ft, Horgász Egyesület 20.000 Ft, Evangélikus Egyház 

30.000 Ft, Katolikus Egyház 30.000 Ft, Móri Bice-

Bóca Egyesület 20.000 Ft, Móri Mentők Alapítvány 

20.000 Ft, nyári Napközis Tábor 300.000 Ft, egyéb 

kulturális célra 131.800 Ft.  

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

120/2017.(VII.27.) határozata 

Civil szervezetek támogatásáról II. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy az alábbi szervezeteket (Stettner 

Attila alpolgármester úr felajánlására) az a 2017. évre 

az alábbi támogatásokban részesíti: Pusztavámi 

Német Nemzetiségi Tánccsoport 60.000 Ft,  

Pusztavámi Német Nemzetiségi Énekkar 30.000 Ft, 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Fúvószenekar 30.000 

Ft, Nyugdíjas Klub 30.000 Ft, Mozgássérült Klub 

30.000 Ft, Pusztavámi Motoros Nemzetség 30.000 Ft, 

Horgász Egyesület 20.000 Ft, Evangélikus Egyház 

40.000 Ft, Katolikus Egyház 25.000 Ft, nyári Napközis 

Tábor 60.000 Ft, Móri Tűzoltó Egyesület 30.000 Ft, 

Medicopter légi mentő szolgálat 30.000 Ft, Móri 

Vöröskereszt 25.000, egyéb kulturális célra 122.800 

Ft.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

121/2017.(VII.27.) határozata 

A Polgármesteri Hivatal tetőtér felújítási, irattár bővítési pályázat 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Polgármesteri 

Hivatal tetőtér felújítására, irattár bővítésére 

ismételten pályázatot ír ki, egyúttal 55/2017 (IV.04.) 

határozatát (a Pelle-9 Bt. árajánlatának 

elfogadásáról) visszavonja. Felhatalmazza 

polgármester urat a kiírás elkészítésére és az eddigi 

ajánlattevők mellett további kettő cég részére történő 

kiküldésére.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

122/2017. (VII. 27.) határozata 

a FE/02/829-1/2017 számú törvényességi felhívásról 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a FE/02/829-1/2017 szám alatti törvényességi felhívásban foglaltakat tudomásul 

vette és elfogadta. A felhívás alapján a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn 

kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, díjairól szóló 9/2012.(VI.26.) 

önkormányzati rendeletét és az ezen rendeletet módosító 17/2014.(XII.18.) 

önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi és e tárgykörben új rendeletet alkot. 

Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a törvényességi felhívással kapcsolatos döntéséről, jelen 

határozat megküldésével tájékoztassa a T. Kormányhivatalt. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

123/2017. (VII.27.) határozata 

az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelettervezetről 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzatának képviselő – testülete  

 

1. A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1187-1/2016. számú javaslata alapján az 

egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerinti 

tartalommal és formában megtárgyalta és azt jóváhagyja, egyúttal hatályon kívül 

helyezi az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelettervezetről szóló 7/2017. 

(II.01.) határozatát. 

2. Felkéri a polgármestert (alpolgármestert), hogy az 1. pontban foglalt 

rendelettervezetet véleményezés céljából küldje meg az az alapellátást végző dr. Csillag 

Márta háziorvosnak, az iskola-egészségügyi ellátásban közreműködő Dr. Kerekes László 

orvosnak, dr. Böjte Tekla fogszakorvosnak és Pálinkás-Lisztmayer Anett védőnőnek, 

valamint a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek (1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.). 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglaltak alapján véleményezett 

rendelettervezetet a képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

124/2017. (VII. 27.) határozata 
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a PickUp Kft. ajánlatáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a PickUp Kft-nek Pusztavám Község Önkormányzat tulajdonában lévő teljes 

kábeltelevízió rendszer (amely tartalmazza az antenna tartószerkezetet (árboc), 

antennarendszereket, a főállomást minden tartozékával és a lefedő kábelhálózatot a 

hozzá tartozó bérleti jogokkal és előfizetői végpontokkal együtt – a továbbiakban: KTV 

hálózat) megvásárlására tett 300.000,- Ft + ÁFA összegű vételi ajánlatát elfogadja, az 

alábbi feltétek kikötése mellett: a PickUp Kft. köteles a 2017. július 10-i ajánlatában 

foglalt fejlesztések saját költségén történő elvégzésére, úgymint 1.) Internet és vezetékes 

telefon szolgáltatás indítása a kábeltelevízió hálózaton (a beruházás elvégzésének 

időpontja: a KTV hálózat megvásárlására vonatkozó szerződés megkötését követő 3 

hónapon belül); 2.) Digitális TV szolgáltatás indítása a kábeltelevízió hálózaton (a 

beruházás elvégzésének időpontja: a KTV hálózat megvásárlására vonatkozó szerződés 

megkötését követően, 2018. február végéig); 3.) Optikai összeköttetés létesítése a PickUp 

optikai gerinchálózatához (a beruházás elvégzésének időpontja: a KTV hálózat 

megvásárlására vonatkozó szerződés megkötését követően, 2018. 4. negyedévtől 2019. I. 

félév végéig). Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon 

véleményét, hogy a vételár elfogadásakor tekintettel volt a PickUp Kft. által tett 

beruházási javaslatokra, így a Képviselő-testület az 1.), 2.), 3.) pontokban körülírt 

beruházások elvégzésének biztosítékaként a teljes KTV hálózatra vonatkozóan 

visszavásárlási jogot köt ki. A visszavásárlási jog alapján, ha és amennyiben a PickUp 

Kft. bármely beruházást nem, vagy késedelmesen teljesít, úgy Pusztavám Község 

Önkormányzata jogosult a vételi szerződést, valamint a beruházások elvégzésére 

vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani és a KTV hálózatot fix 300.000,- Ft 

+ ÁFA vételáron visszavásárolni. Ebben az esetben a PickUp Kft. a már elvégzett 

fejlesztések ellenértékének megtérítésére nem tarthat igényt. 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

125/2017. (VII. 27.) határozata 

a 2017. évi II. féléves munkaterv elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a 2017. évi II. féléves munkatervét elfogadja, az előterjesztés szerint. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

126/2017. (VII. 27.) határozata 

a 101/2017. (VII.07.) számú határozat hatályon kívül helyezéséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a képviselők tiszteletdíjáról rendelkező 101/2017. (VII.07.) számú határozatát 

hatályon kívül helyezi és e körben a következő rendes ülésén rendeletet alkot.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

127/2017. (VII. 27.) határozata 

szociális célú tüzelőanyag pályázat 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy „a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatásának pályázatán” részt vesz, 

igénybe veszi a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatást. Vállalja, hogy a szükséges önrészt (251.460,- 

Ft-ot), valamint a rászorulók helyett a fuvardíjat a költségvetés 

terhére biztosítja. Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a szociális célú 

tűzifában részesülőtől (támogatottól) ellenszolgáltatást nem kér. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

128/2017. (VII. 27.) határozata 

Gere Pap Aliz kérelmének támogatásáról 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Gere Pap Aliz gépkocsi 

beálló javítási kérelmét támogatja 20.000 Ft összegben, oly módon, 

hogy ezen összegig befogad és kifizet az Önkormányzat nevére 

szóló építőanyag (cement, sóder, stb.) számlát.    

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

129/2017. (VII. 27.) határozata 

A Pusztavám belterület 1161 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Pöltl Péter (sz.: Pöltl Péter, 

sz.: Mór, 1981. 01. 01., an.: Taupert Rozália, szem.ig.sz.: 

176429SA, szem.az.: 1-810101-5982, lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány száma: 464821LA, adóaz.: 8416380066) 8066 

Pusztavám, Petőfi Sándor utca 46. szám alatti lakos részére 

Pusztavám belterület 1161 hrsz-ú ingatlant értékesíti, 335.160 Ft 

vételár megfizetése mellett. A vételár egy összegben esedékes.  

Felhatalmazza a polgármestert az Adásvételi Szerződés 

megkötésére. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

130/2017. (VII. 27.) határozata 

Kardos Andrea Beáta kérelmének támogatásáról 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Kardos Andrea Beáta 

kérelmét elfogadja és a 8066 Pusztavám, Táncsics utca 11. alatti 

szociális bérlakás bérleti jogviszonyának fél évvel való 

meghosszabbításhoz hozzájárul.    
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július 27-én 

megtartott nyilvános üléséről. 

 

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

64-66. 

 

Jelen vannak: 

 

Lisztmayer János  polgármester 

Stettner Attila   képviselő 

Ujj József Attiláné  képviselő 

Lisztmayer János  képviselő 

Pintér István   képviselő 

Stipsits Péter   képviselő 

Csordás Mihály  képviselő 

 

Megjelent meghívott: 

 

Dr. Légrádi Gábor  jegyző 

 

Lisztmayer János polgármester köszönti a rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen 

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

van, így a képviselő-testületi ülés határozatképes.  

 

Ismerteti a napirendi pontokat. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. napirendi pont: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. Bizottsági tagok 

megválasztása. 

Előadó: polgármester, jegyző 

Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság 

 
2. napirendi pont: Nem képviselő alpolgármester megválasztása. 

Előadó: polgármester 

 
3. napirendi pont: Étkezési díjak felülvizsgálata. 

Előadó: polgármester 

 

4. napirendi pont: Polgármesteri Hivatal tetőtér felújítása. 

Előadó: polgármester 

 

5. napirendi pont: Döntés törvényességi felhívásról 

Előadó: jegyző 

 

6. napirendi pont: PickUp Kft. ajánlata. 

Előadó: polgármester 

 

7. napirendi pont: Egyebek. 
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8. napirendi pont: Döntés a kitüntető címekről. (Zárt ülés.) 

Előadó: polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság 

 

 

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 

107/2017.(VII.27.) határozata 

Testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2017. július 

27-i képviselő-testületi ülés napirendjét elfogadja, az 

előzetesen meghirdetettel egyezően. 

 

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. 

 

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 

108/2017.(VII.27.) határozata 

Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy jegyzőkönyv hitelesítőnek 

Stettner Attila képviselőt választja meg. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 
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Napirendek 

 

1. napirendi pont: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. Bizottsági tagok 

megválasztása. 

Előadó: polgármester, jegyző 

Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Felkéri Pintér Istvánt, az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse az Ügyrendi Bizottság 

határozatait. 

 

Pintér István képviselő, az Ügyrendi bizottság elnöke: 

 

Az Ügyrendi Bizottság 2017. július 26-án ülésezett. Az ülésén négy napirendi pontot tárgyalt: 

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása, Javaslattétel kitüntető címekre, 

Vagyonnyilatkozatok megtételével kapcsolatos eljárási rend, Egyebek. 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására érkeztek javaslatok, amelyeket határozati 

formában az Ügyrendi Bizottság elfogadott. 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Felkéri dr. Légrádi Gábor jegyzőt, hogy ismertesse a módosítási javaslatokat. 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző:  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és 

úgy határozott, hogy az SZMSZ pontosítása érdekében tett javaslatokat elfogadja és a 

Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbiak szerint:  

az előterjesztési anyagokat a jegyzőhöz kell megküldeni és ő küldi ki elektronikus úton a 

képviselőknek (bizottsági tagoknak), külön kérésre pedig írásban; a testületi ülésekről 

hangfelvétel készül; támogatja a pontosító javaslatokat miszerint az SZMSZ 7. § (1) 

bekezdésében foglalt együttműködő partnerek körét a Pusztavámi Német Nemzetiségi 

Önkormányzattal célszerű kiegészíteni, egyúttal javasolja pontosítani a (2) bekezdésében 

foglalt hivatkozást, amely ténylegesen a 7. §-ra utal, azzal, hogy kapcsolattartónak az a) pont 

esetén alpolgármester, a b) pont esetén alpolgármester, a c) pont esetén polgármester kerüljön 

meghatározásra; támogatja további pontosító javaslatként, hogy a 14. § (6) bekezdésében az 

Énekkar is kerüljön feltüntetésre, tekintettel arra, hogy a Tánccsoport kétszer szerepel; 

javasolja kiegészíteni az SZMSZ 16. §-ban és a 48. § (2) bekezdésében az értesítési 

csatornákat a „helyben szokásos módon” megjelöléssel; a 21. § (3) bekezdésének első 

mondatát javasolja pontosítani az alábbi szövegezésre: „A polgármester írásban vagy 

szóban:”, tekintettel arra, hogy a hivatkozott „g” pont törlésre került; az SZMSZ 

függelékében kerüljön feltüntetésre, megválasztása esetén, a nem képviselő alpolgármester 

(névvel, címmel, email címmel), ugyanígy a képviselők és a bizottsági tagok email címe is 

kerüljön feltüntetésre.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és 

úgy határozott továbbá, hogy támogatja a „Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság” 
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felállítását, amely bizottság feladata a település infrastrukturális fejlesztése, a 

településfejlesztési koncepció megalkotása és a megvalósítás nyomon követése, felügyelete, 

az iparosítással, iparterületek kialakításával kapcsolatos koncepció megalkotása és a 

megvalósítás nyomon követése, felügyelete, a településrendezéssel, településképpel, helyi 

építési szabályokkal kapcsolatosa döntések előkészítése és a megvalósítás nyomon követése, 

felügyelete, továbbá a helyi turizmus, falusi turizmus fejlesztési koncepciójának megalkotása 

és a megvalósítás nyomon követése, felügyelete, továbbá minden olyan kapcsolódó feladat, 

amelyet a képviselő-testület a bizottság hatáskörébe utal. Támogatja, hogy a Bizottság 5 

képviselőből és 4 külsős tagból álljon. E körben is javasolja az SZMSZ módosítását. 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Kettő döntést kell hoznunk a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása kapcsán, 

egyrészről döntenünk kell az elsőként javasolt módosításokról, másodsorban döntenünk kell 

arról, hogy a „Településfejlesztési és Turisztikai Bizottságot” állandó vagy eseti jelleggel 

hozzuk létre.  

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy döntsön a Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosításáról az alábbi előterjesztés szerint:  

 

Határozati javaslat:  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az Ügyrendi 

Bizottságnak az SZMSZ pontosítása érdekében tett 

javaslatait elfogadja és a vonatkozó rendelet módosítását 

elfogadásra javasolja az alábbi szempontok szerint:  

- az előterjesztési anyagokat a jegyzőhöz kell megküldeni 

és ő küldi ki elektronikus úton a képviselőknek 

(bizottsági tagoknak), külön kérésre pedig írásban, 

- a testületi ülésekről hangfelvétel készül, 

- a pontosító javaslatokat a Szervezeti és Működési 

Szabályzaton átvezeti, miszerint az SZMSZ 7. § (1) 

bekezdésében foglalt együttműködő partnerek körét a 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzattal 

egészíti ki, egyúttal pontosítja a (2) bekezdésében 

foglalt hivatkozást, amely ténylegesen a 7. §-ra utal, 

azzal, hogy kapcsolattartónak az a) pont esetén 

alpolgármester, a b) pont esetén alpolgármester, a c) 

pont esetén polgármester kerül meghatározásra;  

- az SZMSZ 14. § (6) bekezdésében az Énekkar is  

feltüntetésre kerül, tekintettel arra, hogy a Tánccsoport 

kétszer szerepel;  

- kiegészíti az SZMSZ 16. §-ban és a 48. § (2) 

bekezdésében az értesítési csatornákat a „helyben 

szokásos módon” megjelöléssel;  

- A 21. § (3) bekezdésének első mondatát pontosítja az 

alábbi szövegezésre: „A polgármester írásban vagy 
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szóban:”, tekintettel arra, hogy a hivatkozott „g” pont 

törlésre került;  

- A 27. § pontosítása, kiegészítése a módosító 

indítványokkal egységes szerkezetbe foglalt határozati 

javaslattal;   

- A 28. § (1) bek. pontosítása a szavazás módját illetően. 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja az 

SZMSZ függelékét oly módon, hogy abban feltüntetésre kerül, 

megválasztása esetén, a nem képviselő alpolgármester (névvel, 

címmel, email címmel), ugyanígy a képviselők és a bizottsági tagok 

email címe is feltüntetésre kerül.  

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

109/2017.(VII.27.) határozata 

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítási javaslatairól,  

Függelékének módosításáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az Ügyrendi 

Bizottságnak az SZMSZ pontosítása érdekében tett 

javaslatait elfogadja és a vonatkozó rendelet 

módosítását elfogadásra javasolja az alábbi szempontok 

szerint:  

- az előterjesztési anyagokat a jegyzőhöz kell 

megküldeni és ő küldi ki elektronikus úton a 

képviselőknek (bizottsági tagoknak), külön kérésre 

pedig írásban, 

- a testületi ülésekről hangfelvétel készül, 

- a pontosító javaslatokat a Szervezeti és Működési 

Szabályzaton átvezeti, miszerint az SZMSZ 7. § (1) 

bekezdésében foglalt együttműködő partnerek körét 

a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzattal 

egészíti ki, egyúttal pontosítja a (2) bekezdésében 

foglalt hivatkozást, amely ténylegesen a 7. §-ra utal, 

azzal, hogy kapcsolattartónak az a) pont esetén 

alpolgármester, a b) pont esetén alpolgármester, a c) 

pont esetén polgármester kerül meghatározásra;  

- az SZMSZ 14. § (6) bekezdésében az Énekkar is  

feltüntetésre kerül, tekintettel arra, hogy a 

Tánccsoport kétszer szerepel;  

- kiegészíti az SZMSZ 16. §-ban és a 48. § (2) 

bekezdésében az értesítési csatornákat a „helyben 

szokásos módon” megjelöléssel;  

- A 21. § (3) bekezdésének első mondatát pontosítja az 

alábbi szövegezésre: „A polgármester írásban vagy 
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szóban:”, tekintettel arra, hogy a hivatkozott „g” 

pont törlésre került;  

- A 27. § pontosítása, kiegészítése a módosító 

indítványokkal egységes szerkezetbe foglalt 

határozati javaslattal;   

- A 28. § (1) bek. pontosítása a szavazás módját 

illetően. 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

módosítja az SZMSZ függelékét oly módon, hogy 

abban feltüntetésre kerül, megválasztása esetén, a 

nem képviselő alpolgármester (névvel, címmel, email 

címmel), ugyanígy a képviselők és a bizottsági tagok 

email címe is feltüntetésre kerül. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy foglaljon állást a „Településfejlesztési és Turisztikai 

Bizottság” létrehozásának kérdésében, továbbá a Bizottság állandó vagy eseti jellegének 

kérdésében. 

 

Ujj József Attiláné képviselő: 

 

Javaslom a Bizottság létrehozását, állandó jelleggel. 

 

Pintér István képviselő:  

 

Én is állandó jelleggel javaslom a Bizottság létrehozását. 

 

Stipsits Péter képviselő:  

 

Az eseti jelleggel sem lenne semmi bajom, továbbá a javasolt létszámot (összesen 9* fő) 

sokallom. 

 

Pintér István képviselő:  

 

A testületi bizottsági tagok létszáma határozza meg a külsős bizottsági tagok létszámát. Mivel 

igen sokrétű a feladat, ezért a javasolt létszámot indokoltnak tartja, hiszen szétoszthatóak a 

feladatok és mindenki másban specialista. 

 

Ujj József Attiláné képviselő: 

 

A hatékonyabb működés érdekében kell a kilenc fő.  

 

Lisztmayer János képviselő:  

 

Pintér úr válasza meggyőző volt, de a létszámot én is sokallom. 
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Stipsits Péter képviselő:  

 

Eseti bizottságnál nem kell ragaszkodni a létszám-arányhoz. 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Pontos és határozott véleményeket kérek a tekintetben, hogy állandó vagy eseti bizottságot 

hozzunk létre, és annak összetétele 5 képviselő 4 külsős, 4 képviselő 3 külsős, 3 képviselő 2 

külsős legyen. 

Stettner Attila alpolgármester:  

 

Állandó bizottságot javasol, hiszen a feladat a hátralévő két éves cikluson túlmutató feladat. A 

létszám tekintetében a véleménye az, hogy a négy fő külsősre mindenképp szükség van, ez 

pedig meghatározza a képviselők létszámát. Ráadásul az öt képviselő mind más területen 

mozog. 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Javasolja, hogy szavazzanak az alábbi két kérdésben: az első határozati javaslat az állandó 

bizottság létrehozásáról szól, az alábbiak szerint. 

 

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

támogatja a „Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság” felállítását, amely bizottság 

feladata a település infrastrukturális fejlesztése, a településfejlesztési koncepció megalkotása 

és a megvalósítás nyomon követése, felügyelete, az iparosítással, iparterületek kialakításával 

kapcsolatos koncepció megalkotása és a megvalósítás nyomon követése, felügyelete, a 

településrendezéssel, településképpel, helyi építési szabályokkal kapcsolatosa döntések 

előkészítése és a megvalósítás nyomon követése, felügyelete, továbbá a helyi turizmus, falusi 

turizmus fejlesztési koncepciójának megalkotása és a megvalósítás nyomon követése, 

felügyelete, továbbá minden olyan kapcsolódó feladat, amelyet a képviselő-testület a 

bizottság hatáskörébe utal. A Bizottság állandó bizottságként működik. E körben is módosítja 

a Szervezeti és Működési Szabályzatot. 

 

A második határozati javaslat a bizottság összetételéről szól:  

 

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

„Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság” 5 képviselőből és 4 külsős tagból álljon. E 

körben is módosítja a Szervezeti és Működési Szabályzatot. 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

110/2017.(VII.27.) határozata 

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítási javaslatáról,  

Állandó Bizottság létrehozásáról  
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy támogatja a 

„Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság” 

felállítását, amely bizottság feladata a település 

infrastrukturális fejlesztése, a településfejlesztési 

koncepció megalkotása és a megvalósítás nyomon 

követése, felügyelete, az iparosítással, iparterületek 

kialakításával kapcsolatos koncepció megalkotása és a 

megvalósítás nyomon követése, felügyelete, a 

településrendezéssel, településképpel, helyi építési 

szabályokkal kapcsolatosa döntések előkészítése és a 

megvalósítás nyomon követése, felügyelete, továbbá a 

helyi turizmus, falusi turizmus fejlesztési 

koncepciójának megalkotása és a megvalósítás 

nyomon követése, felügyelete, továbbá minden olyan 

kapcsolódó feladat, amelyet a képviselő-testület a 

bizottság hatáskörébe utal. A Bizottság állandó 

bizottságként működik. Pusztavám Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 

úgy határozott továbbá, hogy a „Településfejlesztési és 

Turisztikai Bizottság” 5 képviselőből és 4 külsős 

tagból álljon. E körben is módosítja a Szervezeti és 

Működési Szabályzatot. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2017. (VII. 28.) önkormányzati rendelete  

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 8/2017. (VI. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

A külső személyekre a következő ülésre kérjük a javaslatokat. 

 

Stettner Attila alpolgármester:  

 

A most létrehozott bizottság elnöki tisztére javasolja Lisztmayer János képviselő urat.  

 

Lisztmayer János polgármester:  
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Érintettségem miatt a kérdésben nem szavazok és az érintettség alóli felmentésemet sem 

kérem.   

 

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

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

(Lisztmayer János polgármester érintettsége miatt nem szavazott): 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

111/2017.(VII.27.) határozata 

A Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökének megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

„Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság” 

elnökének Lisztmayer János képviselő urat választja 

meg. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

A Pénzügyi Bizottságba még két külsős tagot kell választani, külsős tagokként javaslom 

Markó János urat és Zilahi Zoltán urat. 

 

(Az ülésen jelen lévő Markó János úr nyilatkozik arról, hogy a felkérést elfogadja.)  

 

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

szavazattal, ellenszavazat tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

112/2017.(VII.27.) határozata 

Markó János Pénzügyi Bizottsági tag megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pénzügyi 

bizottságba külsős tagként megválasztja Markó János 

urat. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

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

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

Képviselő-testületének 

113/2017.(VII.27.) határozata 

Zilahi Zoltán Pénzügyi Bizottsági tag megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pénzügyi 

bizottságba külsős tagként megválasztja Zilahi Zoltán 

urat. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

2. napirendi pont: Nem képviselő alpolgármester megválasztása. 

Előadó: polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatunk még nem engedte meg az alakuló ülésen a „külsős” 

alpolgármester megválasztását. Az SZMSZ módosítása azonban már lehetővé teszi, így a 

tisztségre javaslom Varga Ferenc urat. 

 

Varga Ferenc:  

 

A felkérést köszönettel elfogadom.  

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a „külsős” alpolgármestert is titkos szavazással választják 

meg. A titkos szavazás feltételeinek biztosítására a képviselőtestület soraiból 

szavazatszámláló bizottságot hoznak létre, mely tagjainak száma 3 fő. A Szavazatszámláló 

Bizottság felel a szavazás technikai lebonyolításáért. A szavazás eredményéről külön 

jegyzőkönyvet kell készíteni a Bizottságnak, melyet az alakuló ülés jegyzőkönyvéhez csatolni 

kell. A jelölteket a szavazólapon „abc” sorrendben kell feltűntetni, a nevek után három 

négyzetet kell elhelyezni – igen, nem, tartózkodik – felirattal. A Szavazatszámláló Bizottság 

elnökének felkéri Ujj József Attiláné képviselő asszonyt, tagjainak Csordás Mihály és 

Lisztmayer János képviselőket. Megkérdezi Ujj József Attiláné képviselőt, hogy az elnöki 

tisztséget elvállalja-e? 

 

Ujj József Attiláné képviselő: 

 

Igen. 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Megkérdezi Csordás Mihály képviselőt és Lisztmayer János képviselőt, hogy a 

Szavazatszámláló Bizottságban részt vesznek-e? 

 

Csordás Mihály képviselő: 
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Igen. 

 

Lisztmayer János képviselő: 

 

Igen. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

114/2017.(VII.27.) határozata 

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak  

és elnökének megválasztásáról 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a nem képviselő alpolgármester 

megválasztását felügyelő Szavazatszámláló Bizottság 

elnökének választja Ujj József Attiláné  képviselőt, 

tagjainak Csordás Mihály és Lisztmayer János 

képviselőket. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Felkéri a jegyző urat a szavazás menetének ismertetésére. 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Az érvényben lévő SZMSZ szabályozza a titkos szavazás menetét. A titkos szavazás 

borítékba helyezett szavazólapon, és urna igénybevételével történik. A titkos szavazást a 

képviselő-testület tagjaiból álló bizottság, mint szavazatszámláló bizottság bonyolítja le.  

 

A titkos szavazás lebonyolítása során a szavazatszámláló bizottság: ismerteti a szavazás 

módját, elkészíti a szavazólapokat, összeszámolja a szavazatokat, megállapítja az érvényes és 

érvénytelen szavazatok számát, a szavazásról külön jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza: 

a szavazás helyét, idejét, a bizottság jelenlévő tagjainak nevét, a szavazás során felvetődött 

körülményeket, a szavazás során a bizottság megállapításait és hozott határozatait, a szavazás 

eredményét, a szavazásról készített jegyzőkönyvet a bizottság tagjai aláírják. 

 

A szavazás eredményéről a bizottság elnöke jelentést tesz a képviselő-testületnek, és végül a 

titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet csatolni kell a képviselő-testületi ülés 

jegyzőkönyvéhez. 
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Lisztmayer János polgármester: 

 

Szünetet rendel el a szavazás idejére. 

 

 

(A szavazás befejezését követően a testület folytatta ülését.) 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testületi ülés továbbra is határozatképes, tekintettel arra, hogy 

azon az összes megválasztott képviselő továbbra is jelen van. 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Felkéri Ujj József Attilánét, a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás 

eredményét. 

 

Ujj József Attiláné képviselő: 

 

A Szavazatszámláló Bizottság nevében tájékoztatja a képviselőket, hogy a nem képviselő 

alpolgármester megválasztására a titkos szavazás szabályosan lezajlott. A bizottság az urnát 

megvizsgálta, majd utána az urnát lezárta záró szalagokkal, majd aláírással hitelesítettek. A 

szavazás befejezésekor a záró szalagok sértetlenek voltak. A szavazáskor 6 képviselő és 1 

polgármester szavazhatott. Az urnában 7 db szavazólap volt, melyből mindegyik Érvényes 

volt. Varga Ferenc nem képviselő alpolgármesterre 7 Igen, nulla Nem szavazat érkezett. A 

Tartózkodások száma nulla volt. Így, mint a Szavazatszámláló Bizottság elnöke megállapítja, 

hogy a titkos szavazás az SZMSZ keretein belül és annak megfelelően lezajlott és érvényes, 

Varga Ferenc úr ezennel a „Civil szervezetek együttműködését segítő alpolgármester” lett.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és  

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

115/2017.(VII.27.) határozata 

Varga Ferenc alpolgármester megválasztásáról 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

titkos szavazással úgy határozott, hogy a Civil 

szervezetek együttműködését segítő alpolgármesterré 

Varga Ferenc urat választotta meg. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

             Határidő: Azonnal 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  
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Megköszöni a Szavazatszámláló Bizottság munkáját és egyben gratulál a megválasztott 

alpolgármester úrnak.  

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Javaslatot tesz a nem képviselő alpolgármester tiszteletdíjára. A nem képviselő alpolgármester 

tiszteletdíja a javaslat szerint a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70 %-a 

(Mötv. 80. § (1a) bek.). A 70% (százas végre kerekítve) 191 970 Ft/hó. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

116/2017.(VII.27.) határozata 

Varga Ferenc alpolgármester tiszteletdíjáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Varga Ferenc nem képviselő alpolgármestert 

megillető tiszteletdíj összegét 2017. július 27-étől 

bruttó 191.970 Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

             Határidő: Azonnal 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

117/2017.(VII.27.) határozata 

Varga Ferenc alpolgármester költségtérítéséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Varga Ferenc nem képviselő alpolgármestert 

megillető költségtérítés összegét 2017. július 27-étől 

bruttó 28.800 Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

             Határidő: Azonnal 

 

Varga Ferenc alpolgármester: 

 

Nyilatkozik a jegyzőkönyv számára, hogy összesen bruttó 27.700 forint/hó tiszteletdíjat kíván 

felvenni, a költségtérítését pedig nem veszi igénybe. Az erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatát 

a pénzügy/munkaügy felé benyújtja. 
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Nyilatkozik továbbá, hogy ezen teljes összeggel a Pusztavámi Német Nemzetiségi 

Tánccsoport Egyesületet kívánja támogatni. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és  

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

118/2017.(VII.27.) határozata 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Tánccsoport támogatásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a Pusztavámi Német Nemzetiségi 

Tánccsoportot (Varga Ferenc úr alpolgármester 

felajánlására) a 2017. évre 142.965 Ft összeggel 

támogatja.  

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: 2017. december 31-ig 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Vizsgálnánk szeptemberben a költségvetésünket, módosítanunk kell a felajánlásokra 

tekintettel. 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Leadtam a nyilatkozatomat a Hivatalnak. 

 

Stettner Attila alpolgármester:  

 

Én is nyilatkoztam a felajánlásokról. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és  

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

119/2017.(VII.27.) határozata 

Civil szervezetek támogatásáról I. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy az alábbi szervezeteket 

(Lisztmayer János polgármester úr felajánlására) az a 

2017. évre az alábbi támogatásokban részesíti: 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Tánccsoport 60.000 
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Ft,  Pusztavámi Német Nemzetiségi Énekkar 30.000 

Ft, Pusztavámi Német Nemzetiségi Fúvószenekar 

30.000 Ft, Pusztavámi Motoros Nemzetség 20.000 Ft, 

Nyugdíjas Klub 30.000 Ft, Mozgássérült Klub 30.000 

Ft, Horgász Egyesület 20.000 Ft, Evangélikus Egyház 

30.000 Ft, Katolikus Egyház 30.000 Ft, Móri Bice-

Bóca Egyesület 20.000 Ft, Móri Mentők Alapítvány 

20.000 Ft, nyári Napközis Tábor 300.000 Ft, egyéb 

kulturális célra 131.800 Ft.  

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: folyamatos, 2017. december 31-ig 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 

és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

120/2017.(VII.27.) határozata 

Civil szervezetek támogatásáról II. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy az alábbi szervezeteket (Stettner 

Attila alpolgármester úr felajánlására) az a 2017. évre 

az alábbi támogatásokban részesíti: Pusztavámi 

Német Nemzetiségi Tánccsoport 60.000 Ft,  

Pusztavámi Német Nemzetiségi Énekkar 30.000 Ft, 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Fúvószenekar 30.000 

Ft, Nyugdíjas Klub 30.000 Ft, Mozgássérült Klub 

30.000 Ft, Pusztavámi Motoros Nemzetség 30.000 Ft, 

Horgász Egyesület 20.000 Ft, Evangélikus Egyház 

40.000 Ft, Katolikus Egyház 25.000 Ft, nyári Napközis 

Tábor 60.000 Ft, Móri Tűzoltó Egyesület 30.000 Ft, 

Medicopter légi mentő szolgálat 30.000 Ft, Móri 

Vöröskereszt 25.000, egyéb kulturális célra 122.800 

Ft.  

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: folyamatos, 2017. december 31-ig 

 

 

3. napirendi pont: Étkezési díjak felülvizsgálata. 

Előadó: polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Javaslom, hogy az étkezési térítési díjak mértékén ne változtassunk. 2017. január 1-től a 

feladatot külsős vállalkozó látja el. A szerződést egy évre tudtuk megkötni, ezért úgy 
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döntöttünk, hogy fél évre határozzuk meg az étkezési díjakat. A 2016-os döntésünk a külsős 

vállalkozó bevonásáról jó döntés volt.  

 

Lisztmayer János polgármester felolvassa az érvényben lévő térítési díjakat és ismerteti a 

szociális jövedelem határokat.   

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

12/2017.(VII.28.) önkormányzati rendelete 

A 2017. év december 31-ig alkalmazandó étkezési térítési díjak megállapításáról 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

4. napirendi pont: Polgármesteri Hivatal tetőtér felújítása. 

Előadó: polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Döntést hoztunk a Polgármesteri Hivatal tetőterének felújításáról. Döntöttünk a cégről. Az 

általa adott árajánlat azonban részlege árajánlat volt. Levelet írtunk a vállalkozónak, hogy 

lássuk a teljes költségeket. Ma még nem tudjuk, hogy mennyi lesz a teljes költség. 11 millió 

forintunk van a munkára. Javaslom, hogy írjuk ki újra a pályázatot és hívjuk meg ismételten a 

cégeket és ennek ismeretében döntsünk.  

 

Csordás Mihály képviselő:  

 

Véleményem szerint a kiírásban rögzíteni kellene, hogy az ajánlatok egységes formában 

kerüljenek be, összehasonlíthatók legyenek. Az eddigi ajánlatokban nem igazán láttam a 

vállalási határidőt.  

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

A legfontosabb, hogy a palát cseréljük le cserépre. Jövő héten össze fogjuk állítani az 

ajánlatkérést. A négy cégnek elküldjük és még keresünk kettőt. Szeretném, ha szeptemberben 

tudnánk dönteni.  

 

Stipsits Péter képviselő:  

 

A Pelle 9 Bt. pótlólag tervezési, engedélyeztetési ajánlatot adott. Szükséges? 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző:  

 

A tervezett kivitelezés nem engedély köteles.  

   

Stipsits Péter képviselő:  
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Meddig kell az összeget felhasználni? 

 

Lisztmayer János polgármester:   

 

Ebben az évben. 

 

Határozati javaslat:  

 

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

Polgármesteri Hivatal tetőtér felújítására, irattár bővítésére ismételten pályázatot ír ki, 

egyúttal 55/2017 (IV.04.) határozatát (a Pelle-9 Bt. árajánlatának elfogadásáról) visszavonja. 

Felhatalmazza polgármester urat a kiírás elkészítésére és az eddigi ajánlattevők mellett 

további kettő cég részére történő kiküldésére. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

121/2017.(VII.27.) határozata 

A Polgármesteri Hivatal tetőtér felújítási, irattár bővítési pályázat 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Polgármesteri 

Hivatal tetőtér felújítására, irattár bővítésére 

ismételten pályázatot ír ki, egyúttal 55/2017 (IV.04.) 

határozatát (a Pelle-9 Bt. árajánlatának 

elfogadásáról) visszavonja. Felhatalmazza 

polgármester urat a kiírás elkészítésére és az eddigi 

ajánlattevők mellett további kettő cég részére történő 

kiküldésére.  

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: folyamatos, 2017. december 31-ig 

 

5. napirendi pont: Döntés törvényességi felhívásról 

Előadó: jegyző 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző:  

 

Ismerteti a törvényességi felhívást és a határozati javaslatot, továbbá rendelet tervezetet. 

 
Határozati javaslat: 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

a FE/02/829-1/2017 szám alatti törvényességi felhívásban foglaltakat tudomásul vette és 

elfogadta. A felhívás alapján a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés engedélyezésének szabályairól, díjairól szóló 9/2012.(VI.26.) önkormányzati 

rendeletét és az ezen rendeletet módosító 17/2014.(XII.18.) önkormányzati rendeletét 
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hatályon kívül helyezi és e tárgykörben új rendeletet alkot. Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a 

törvényességi felhívással kapcsolatos döntéséről, jelen határozat megküldésével tájékoztassa 

a T. Kormányhivatalt. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

122/2017. (VII. 27.) határozata 

a FE/02/829-1/2017 számú törvényességi felhívásról 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a FE/02/829-1/2017 szám alatti törvényességi felhívásban foglaltakat tudomásul 

vette és elfogadta. A felhívás alapján a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn 

kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, díjairól szóló 9/2012.(VI.26.) 

önkormányzati rendeletét és az ezen rendeletet módosító 17/2014.(XII.18.) 

önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi és e tárgykörben új rendeletet alkot. 

Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a törvényességi felhívással kapcsolatos döntéséről, jelen 

határozat megküldésével tájékoztassa a T. Kormányhivatalt. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

        Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő:  Azonnal 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2017.(VII.28.) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés engedélyezésének szabályairól, díjairól 

 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző:  

 

Javasolja, hogy a T. Képviselő-testület tárgyalja újra az egészségügyi alapellátás körzeteiről 

szóló határozatát, valamint rendelet tervezetét, tekintettel arra, hogy a rendelet elfogadásának 

határideje lejárt. Ismerteti az előterjesztést. 

 

Határozati javaslat:  

 

Pusztavám Község Önkormányzatának képviselő – testülete  

 

1. A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1187-1/2016. számú javaslata alapján az 

egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerinti 
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tartalommal és formában megtárgyalta és azt jóváhagyja, egyúttal hatályon kívül helyezi az 

egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelettervezetről szóló 7/2017. (II.01.) 

határozatát. 

2. Felkéri a polgármestert (alpolgármestert), hogy az 1. pontban foglalt 

rendelettervezetet véleményezés céljából küldje meg az az alapellátást végző dr. Csillag 

Márta háziorvosnak, az iskola-egészségügyi ellátásban közreműködő Dr. Kerekes László 

orvosnak, dr. Böjte Tekla fogszakorvosnak és Pálinkás-Lisztmayer Anett védőnőnek, valamint 

a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek (1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.). 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglaltak alapján véleményezett 

rendelettervezetet a képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő. 

 

Határidő:  1. pontban azonnal 

 2. pontban 2017. szeptember 30. 

       3. pontban soron következő testületi ülés  

Felelős:      Lisztmayer János polgármester, Stettner Attila alpolgármester 

       Dr. Légrádi Gábor jegyző 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

123/2017. (VII.27.) határozata 

az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelettervezetről 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzatának képviselő – testülete  

 

1. A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1187-1/2016. számú javaslata alapján az 

egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerinti 

tartalommal és formában megtárgyalta és azt jóváhagyja, egyúttal hatályon kívül helyezi az 

egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelettervezetről szóló 7/2017. (II.01.) 

határozatát. 

2. Felkéri a polgármestert (alpolgármestert), hogy az 1. pontban foglalt rendelettervezetet 

véleményezés céljából küldje meg az az alapellátást végző dr. Csillag Márta háziorvosnak, az 

iskola-egészségügyi ellátásban közreműködő Dr. Kerekes László orvosnak, dr. Böjte Tekla 

fogszakorvosnak és Pálinkás-Lisztmayer Anett védőnőnek, valamint a Nemzeti 

Egészségfejlesztési Intézetnek (1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.). 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglaltak alapján véleményezett 

rendelettervezetet a képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő. 

 

Határidő:  1. pontban azonnal 

 2. pontban 2017. szeptember 30. 

       3. pontban soron következő testületi ülés  

Felelős:      Lisztmayer János polgármester, Stettner Attila alpolgármester 

       Dr. Légrádi Gábor jegyző 
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6. napirendi pont: PickUp Kft. ajánlata. 

Előadó: polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

2017. I. negyedévében döntöttünk arról, hogy a PickUp Kft. lett az ORITEL Kft. jogutódja. 

Vételi ajánlatot és fejlesztési elképzeléseket küldött a PickUp Kft. Köt minket az ORITEL 

szerződése. 2019. október 4-ig van működési engedélye Pusztavámon. Két kérdés: elfogadjuk 

a Pick-Up Kft. ajánlatát, vagy 2019-ben döntünk.  

 

Az anyagot mindenki megkapta.  

 

Pintér István képviselő:  

 

Nem tudom, hogy a rendszer mennyit ér. Nem tudom, hogy reális e az ár. Méressük fel 

szakértővel.  

 

Stipsits Péter képviselő:  

 

Annyit ér, amennyit ajánlanak érte. Az ajánlatban szerepelnek fejlesztési tervek. Mérlegelni 

kell, mi lesz, ha lejár a szerződése. Plusz jön a T-Home optikai kábelfejlesztés. Itt maradunk 

egy olyan rendszerrel, ami már nem kell senkinek. Javaslom, hogy adjuk el, de kössünk ki 

feltételeket: pl. a fejlesztéseket végezze el. Ha nem teljesít, akkor javaslom, hogy álljon vissza 

az eredeti állapot, kössünk ki pl. visszavásárlási jogot. A falunak jó lenne, hiszen 123 család 

folyamatos szolgáltatást kap. A szakértő vélhetően annyiba fog kerülni, mint amit a PickUp 

ajánlott. Sőt, nem tudok olyan szakértőt, aki független a falutól. Jó lenne a PickUp, hiszen 

versenyző szolgáltatás.  

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Jogos kérdés, hogy a rendszer mennyit érhet. Amit látni lehet, hogy 2016. júniusában a 

ROLET Kft. bejelentette az igényét, hogy szeretné használni a rendszerünket, optikai kábelt 

húzna ki. Rendszerhasználati, bérleti díjat nem fizetett volna. Gondoltam arra, hogy a ROLET 

Kft. megvehetné a rendszert. Ha a Pick-Up felé rendkívüli felmondással élnénk, akkor súlyos 

anyagi szankciókkal számolhatunk.    

 

Stipsits Péter képviselő:  

 

A rendszer hoz hasznot? 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Hasznunk nincs, csak felelősségünk.  

 

Stipsits Péter képviselő:  

 

A tornyot csak a Pick-Up használja? 

 

Lisztmayer János polgármester:  
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Más is.  

 

Stipsits Péter képviselő:  

 

Akkor miért nem hoz hasznot? 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

A jelen ülés tárgya, hogy elfogadjuk e a PickUp Kft. ajánlatát, vagy sem. Dönthetünk úgy is, 

hogy 2019-ben térünk vissza a kérdésre. Plusz: kiszállhatunk a kábeltévé szolgáltatásból, de 

ez már az új képviselő-testület döntése kell, hogy legyen. 

 

Határozati javaslat:  

 

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

PickUp Kft-nek Pusztavám Község Önkormányzat tulajdonában lévő teljes kábeltelevízió 

rendszer (amely tartalmazza az antenna tartószerkezetet (árboc), antennarendszereket, a 

főállomást minden tartozékával és a lefedő kábelhálózatot a hozzá tartozó bérleti jogokkal és 

előfizetői végpontokkal együtt – a továbbiakban: KTV hálózat) megvásárlására tett 300.000,- 

Ft + ÁFA összegű vételi ajánlatát elfogadja, az alábbi feltétek kikötése mellett: a PickUp Kft. 

köteles a 2017. július 10-i ajánlatában foglalt fejlesztések saját költségén történő elvégzésére, 

úgymint 1.) Internet és vezetékes telefon szolgáltatás indítása a kábeltelevízió hálózaton (a 

beruházás elvégzésének időpontja: a KTV hálózat megvásárlására vonatkozó szerződés 

megkötését követő 3 hónapon belül); 2.) Digitális TV szolgáltatás indítása a kábeltelevízió 

hálózaton (a beruházás elvégzésének időpontja: a KTV hálózat megvásárlására vonatkozó 

szerződés megkötését követően, 2018. február végéig); 3.) Optikai összeköttetés létesítése a 

PickUp optikai gerinchálózatához (a beruházás elvégzésének időpontja: a KTV hálózat 

megvásárlására vonatkozó szerződés megkötését követően, 2018. 4. negyedévtől 2019. I. félév 

végéig). Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon véleményét, hogy 

a vételár elfogadásakor tekintettel volt a PickUp Kft. által tett beruházási javaslatokra, így a 

Képviselő-testület az 1.), 2.), 3.) pontokban körülírt beruházások elvégzésének biztosítékaként 

a teljes KTV hálózatra vonatkozóan visszavásárlási jogot köt ki. A visszavásárlási jog 

alapján, ha és amennyiben a PickUp Kft. bármely beruházást nem, vagy késedelmesen teljesít, 

úgy Pusztavám Község Önkormányzata jogosult a vételi szerződést, valamint a beruházások 

elvégzésére vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani és a KTV hálózatot fix 

300.000,- Ft + ÁFA vételáron visszavásárolni. Ebben az esetben a PickUp Kft. a már 

elvégzett fejlesztések ellenértékének megtérítésére nem tarthat igényt. 

   

Pintér István képviselő:  

 

Ezzel a feltételrendszerrel tudnám támogatni, az ajánlat szerinti ütemtervvel. 

 

Stettner Attila képviselő:  

 

Amit a Stipsits képviselő úr mondott jó, az összeg viszont karcsú. 2014-ben nem volt más 

jelentkező, csak az ORITEL Kft. Ha tényleg elkészülnek a fejlesztések, akkor adjuk el, ha 

2014-ben nem kellett, akkor most miért kellene. 

 

Lisztmayer János polgármester:  
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Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

124/2017. (VII. 27.) határozata 

a PickUp Kft. ajánlatáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a PickUp Kft-nek Pusztavám Község Önkormányzat tulajdonában lévő teljes 

kábeltelevízió rendszer (amely tartalmazza az antenna tartószerkezetet (árboc), 

antennarendszereket, a főállomást minden tartozékával és a lefedő kábelhálózatot a 

hozzá tartozó bérleti jogokkal és előfizetői végpontokkal együtt – a továbbiakban: KTV 

hálózat) megvásárlására tett 300.000,- Ft + ÁFA összegű vételi ajánlatát elfogadja, az 

alábbi feltétek kikötése mellett: a PickUp Kft. köteles a 2017. július 10-i ajánlatában 

foglalt fejlesztések saját költségén történő elvégzésére, úgymint 1.) Internet és vezetékes 

telefon szolgáltatás indítása a kábeltelevízió hálózaton (a beruházás elvégzésének 

időpontja: a KTV hálózat megvásárlására vonatkozó szerződés megkötését követő 3 

hónapon belül); 2.) Digitális TV szolgáltatás indítása a kábeltelevízió hálózaton (a 

beruházás elvégzésének időpontja: a KTV hálózat megvásárlására vonatkozó szerződés 

megkötését követően, 2018. február végéig); 3.) Optikai összeköttetés létesítése a PickUp 

optikai gerinchálózatához (a beruházás elvégzésének időpontja: a KTV hálózat 

megvásárlására vonatkozó szerződés megkötését követően, 2018. 4. negyedévtől 2019. I. 

félév végéig). Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon 

véleményét, hogy a vételár elfogadásakor tekintettel volt a PickUp Kft. által tett 

beruházási javaslatokra, így a Képviselő-testület az 1.), 2.), 3.) pontokban körülírt 

beruházások elvégzésének biztosítékaként a teljes KTV hálózatra vonatkozóan 

visszavásárlási jogot köt ki. A visszavásárlási jog alapján, ha és amennyiben a PickUp 

Kft. bármely beruházást nem, vagy késedelmesen teljesít, úgy Pusztavám Község 

Önkormányzata jogosult a vételi szerződést, valamint a beruházások elvégzésére 

vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani és a KTV hálózatot fix 300.000,- Ft 

+ ÁFA vételáron visszavásárolni. Ebben az esetben a PickUp Kft. a már elvégzett 

fejlesztések ellenértékének megtérítésére nem tarthat igényt. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

        Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő:  2017. szeptember 30. 

 

 

7. napirendi pont: Egyebek. 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Ismerteti a 2017. II. féléves munkatervet. 

 

Határozati javaslat:  
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

2017. évi II. féléves munkatervét elfogadja, az előterjesztés szerint. 

 

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

125/2017. (VII. 27.) határozata 

a 2017. évi II. féléves munkaterv elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a 2017. évi II. féléves munkatervét elfogadja, az előterjesztés szerint. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

Határidő:  Azonnal 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

A képviselők tiszteletdíjáról rendeletben kell dönteni. Erre tekintettel javasolja, hogy a T. 

Képviselő-testület a képviselők tiszteletdíjáról rendelkező 101/2017.(VII.07.) határozatát 

helyezze hatályon kívül és alkosson rendelet e körben. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

126/2017. (VII. 27.) határozata 

a 101/2017. (VII.07.) számú határozat hatályon kívül helyezéséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a képviselők tiszteletdíjáról rendelkező 101/2017. (VII.07.) számú határozatát 

hatályon kívül helyezi és e körben a következő rendes ülésén rendeletet alkot.  

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

Határidő:  Azonnal 

 

Lisztmayer János polgármester:  

Lehetőségünk van elindulni a szociális tűzifa pályázaton. Ehhez azonban határoznunk kell az 

önerő vállalásáról és járulékos kérdésekről.  

 

Pintér István képviselő:   

 

Támogatom. 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 



 35 

Ismerteti a határozati javaslatot. 

 

Határozati javaslat:  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 

úgy határozott, hogy „a települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásának 

pályázatán” részt vesz, igénybe veszi a szociális célú tűzifavásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatást. Vállalja, hogy a szükséges önrészt 

(251.460,- Ft-ot), valamint a rászorulók helyett a fuvardíjat a 

költségvetés terhére biztosítja. Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a szociális 

célú tűzifában részesülőtől (támogatottól) ellenszolgáltatást nem kér. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

127/2017. (VII. 27.) határozata 

szociális célú tüzelőanyag pályázat 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy „a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatásának pályázatán” részt vesz, 

igénybe veszi a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatást. Vállalja, hogy a szükséges önrészt (251.460,- 

Ft-ot), valamint a rászorulók helyett a fuvardíjat a költségvetés 

terhére biztosítja. Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a szociális célú 

tűzifában részesülőtől (támogatottól) ellenszolgáltatást nem kér. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

              Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: Folyamatos 

 

 

Stipsits Péter képviselő: 

 

Ki állapítja meg a rászorultságot? 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Bárki tehet javaslatot, véleményt. Az eddigi gyakorlat, hogy a családsegítő és az 

önkormányzat szoc. ügyintézője javasolt, a beérkezett kérelmek alapján. De nyugodtan 

beszélhetünk erről képviselő testületi zárt ülésen. 

 

Pintér István képviselő:   
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Javaslom, hogy egzakt módon szabályozzuk le. 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Ismerteti Gere Pap Aliz kérelmét. Korábbi határozatunk szerint, aki közterületen hidat, 

gépkocsi beállót épít, max. 20.000 Ft-tal támogatta az Önkormányzat. Javasolja, hogy 

maradjon a max. 20.000 Ft támogatási összeg. A támogatás nem készpénz, hanem építőanyag 

(sóder, cement, stb.) vásárlás, számla alapján. 

 

Határozati javaslat:  

 

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

Gere Pap Aliz gépkocsi beálló javítási kérelmét támogatja 20.000 Ft összegben, oly módon, 

hogy ezen összegig befogad és kifizet az Önkormányzat nevére szóló építőanyag (cement, 

sóder, stb.) számlát.      

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

128/2017. (VII. 27.) határozata 

Gere Pap Aliz kérelmének támogatásáról 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Gere Pap Aliz gépkocsi 

beálló javítási kérelmét támogatja 20.000 Ft összegben, oly módon, 

hogy ezen összegig befogad és kifizet az Önkormányzat nevére 

szóló építőanyag (cement, sóder, stb.) számlát.    

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Ismerteti Pöltl Péter 8066 Pusztavám, Petőfi Sándor utca 46. szám alatti lakos kérelmét, az 

alábbiak szerint: 

 

„Jelenleg tárgyalásokat folytatok a szomszédos, Petőfi utca 48. szám alatti ingatlan 

megvásárlásával kapcsolatban. A szerződés előkészítése során derült ki, hogy a lakóház 

felépítményes ingatlan mögötti kert (1161 hrsz.) Pusztavám Község Önkormányzat tulajdonát 

képezi. Tekintettel arra, hogy a teljes terület tulajdonjogát kívánom megszerezni, így kérem 

Önöket arra, hogy a nevezett, Pusztavám belterület 1161 hrsz-ú ingatlant részemre 

értékesíteni szíveskedjenek. Nem ismerem az adott típusú ingatlanok értékét, ezért kérem, 

hogy értékesítési szándékuk esetén az ingatlan nyilvántartási értékét (vételárát) számomra 

megadni szíveskedjenek.” 

 

Tájékoztatja T. Képviselő-testületet, hogy az ingatlan becsértéke 335.160 Ft. 
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Határozati javaslat:  

 

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

Pöltl Péter (sz.: Pöltl Péter, sz.: Mór, 1981. 01. 01., an.: Taupert Rozália, szem.ig.sz.: 

176429SA, szem.az.: 1-810101-5982, lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma: 

464821LA, adóaz.: 8416380066) 8066 Pusztavám, Petőfi Sándor utca 46. szám alatti lakos 

részére Pusztavám belterület 1161 hrsz-ú ingatlant értékesíti, 335.160 Ft vételár megfizetése 

mellett. A vételár egy összegben esedékes.  Felhatalmazza a polgármestert az Adásvételi 

Szerződés megkötésére.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

129/2017. (VII. 27.) határozata 

A Pusztavám belterület 1161 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Pöltl Péter (sz.: Pöltl Péter, 

sz.: Mór, 1981. 01. 01., an.: Taupert Rozália, szem.ig.sz.: 

176429SA, szem.az.: 1-810101-5982, lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány száma: 464821LA, adóaz.: 8416380066) 8066 

Pusztavám, Petőfi Sándor utca 46. szám alatti lakos részére 

Pusztavám belterület 1161 hrsz-ú ingatlant értékesíti, 335.160 Ft 

vételár megfizetése mellett. A vételár egy összegben esedékes.  

Felhatalmazza a polgármestert az Adásvételi Szerződés 

megkötésére. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

Határidő: 2017. szeptember 30. 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

A Pusztavám 818/4/A/2 hrsz-ú ingatlanhoz tartozó garázs megvásárlás illetve bérlete iránt 

nyújtott be kérelmet Lengyel Tamás.  

 

Meg fogjuk vizsgálni, és közölni fogjuk a kérelmezővel az ingatlan eladási árát, illetve bérleti 

díját. Ha valamelyik elfogadható a számára, akkor visszahozom testületi ülésre. 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Kardos Andrea Beáta nyújtott be kérelmet az általa bérelt szociális bérlakás bérleti 

jogviszonyának meghosszabbítására. Javaslom a hosszabbítást, nincs adóssága, jó a fizetési 

morál.  

 

Határozati javaslat:  

 

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

Kardos Andrea Beáta kérelmét elfogadja és a 8066 Pusztavám, Táncsics utca 11. alatti 

szociális bérlakás bérleti jogviszonyának fél évvel való meghosszabbításhoz hozzájárul. 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

130/2017. (VII. 27.) határozata 

Kardos Andrea Beáta kérelmének támogatásáról 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Kardos Andrea Beáta 

kérelmét elfogadja és a 8066 Pusztavám, Táncsics utca 11. alatti 

szociális bérlakás bérleti jogviszonyának fél évvel való 

meghosszabbításhoz hozzájárul.    

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Javaslom, hogy nézzük meg az összes ingatlan szerződésünket, hogy mikor járnak le. 

Egyenesbe kéne tenni őket. 

 

Pintér István képviselő:    

 

Az A-telepen egyre nagyobb a „DEPO”. Mi az elképzelésünk vele? 

 

Stettner Attila alpolgármester:  

 

Ha összejön az ároképítés, akkor elvitetjük, plusz fog kelleni töltésnek. Sajnos még ma is 

visznek oda. A betontörmeléket ledarálnánk és útfelújításra használnánk fel.  

Lisztmayer János polgármester:  

 

Jogos a felvetés. El kell kerítenünk a területet. Az új bizottságnak jó feladata lesz. 

 

Pintér István képviselő:  

 

A Dózsa utca végében gázló és árok. Jó lenne egy 100 méteres szakaszt kipucolni.  

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Megnézzük.  

 

Stipsits Péter képviselő:  

 

Árkok. A jelenlegi falugondnoknak mi tartozik a munkakörébe? Nyakig ér az összes árokban 

a gaz.  

 



 39 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A javaslattétel: mindenkinek a kötelessége. A rendbetétel: a munka jellegétől függ. Van 

lehetőségünk most egy ember felvételére. A munkaköri leírás kapcsán: a jegyző urat 

megkérjük, betekinthetsz.  

 

Stipsits Péter képviselő:  

 

A tervszerűen végzett ellenőrzést falugondnoki hatáskörön belül meg kellene oldani. A 

lényeg: van e erre bárkinek kötelessége? 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Három közmunkással egy ekkora települést nehéz kézben tartani. Bedobjuk, lehet a 

falutakarítást. Nem a felvetés jogosságát vitatom, pl. elég elhanyagolt a Polgármesteri Hivatal 

környezete. Plusz gond: rengeteg ingatlan van, ahol egyedülálló idős ember van, ezt az 

önkormányzatnak kell megoldania. El tudom képzelni, pl. hogy egy településrész összefog a 

helyi környezet rendezésére. Kérdés, hogy a kommunális adót mire fordítjuk.  

 

Stettner Attila alpolgármester:   

 

 Plusz közmunkásra van lehetőségünk, 2017. VIII. 15-től november 30-ig. 1 

       

Stipsits Péter képviselő:  

 

Nincs megoldva a felmérés, a problémák feltárása. (A kérdés erre irányult.) 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Én úgy gondolom, hogy kizárólag létszám függő.  

 

Stettner Attila alpolgármester:   

 

Nyitott szemmel kell járni, de rámenősebbnek kellene lennie a falugondnoknak. Működő 

rendszer, de lehet, hogy jobbá tudnánk tenni. Javasolja munkalapok bevezetését.  

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző:  

 

Felhívja a figyelmet arra, hogy az egyes ingatlanok előtti árokszakaszok karbantartása az ott 

lakók felelőssége.  

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Egyre inkább fontos, hogy az új bizottság felálljon.  

 

Stettner Attila alpolgármester:  

 

Működik a településen Civil Fórum. Ma kaptam meghívót. A testvér települési kapcsolatok 

erősítése a téma. Álláspontja szerint nem egy egyesületi elnöknek kell egy ilyen megbeszélést 

összehívnia.  
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Lisztmayer János polgármester:  

 

Ismerteti a meghívót. Szerinte a három csoport együttműködését hivatott erősíteni a találkozó.  

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Sajnos még nem vagyunk túl a választási kampányon. („Helyi nemzetiségi csoportokkal a 

polgármester, alpolgármester nem foglalkozott.”) Nem biztos, hogy jelen pillanatban a rossz 

szándékot kell feltételezni.  

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Más. Beszéltem a Gerlinger Tiborral az iskola átvételéről. Újra napirendre fog kerülni, de 

először a PNNÖ tegyen javaslatot. Az Önkormányzatnak az iskolával nincsenek jelenleg 

tennivalói. (2016-ban ez a kezdeményezés megbukott.) Jegyző úrral nekiállunk és megnézzük 

az előzetes levelezéseket. 2018. II. 28-ig el kell juttatnunk a döntésünket (elfogadás esetén) az 

országos német nemzetiségi önkormányzatnak.  

 

A Civil Fórummal kapcsolatban kérem, hogy 2017. augusztus 4-én vegyen részt a 

rendezvényen a külsős alpolgármester úr. 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Tájékoztatom a T. Képviselőket, hogy beszéltem a hivatali dolgozókkal, hogy tu8dnak e 

velem együtt dolgozni. El kell gondolkodnom egy-két dolgon.  

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Bejelentem, hogy augusztus 20-án megtartjuk a kitüntető címek átadását. Stipsits Péter 

képviselő úr mondja az ünnepi beszédet. Mindenkit szeretettel várunk! Ha minden jól megy, 

akkor addigra megkapom a gyerekkorunk kenyerének a receptjét és megsütjük a 

falukemencében!   

 

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

testület ülését bezárta. 

 

 

Kmft. 

 

 

Lisztmayer János 

polgármester 

Stettner Attila 

alpolgármester,  

jegyzőkönyv hitelesítő 

Dr. Légrádi Gábor  

jegyző 

 


