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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

8066        Pusztavám,       Kossuth      Lajos    u.    64-66. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

 

 

Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 9-én 

rendkívüli nyilvános üléséről 

 

 

 

 

 

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

64-66. 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 9-i rendkívüli 

nyilvános ülésén hozott határozatai (teljes határozatok a jegyzőkönyvben): 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

141/2017.(VIII.09.) határozata 

Testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2017. 

augusztus 09-i rendkívüli képviselő-testületi ülés 

napirendjét elfogadja, az előzetesen meghirdetettel 

egyezően.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

142/2017.(VIII.09.) határozata 

Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy jegyzőkönyv hitelesítőnek 

Stettner Attila képviselőt választja meg. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

143/2017 (VIII.09.) határozata 

A VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 pályázaton 

(Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 

fejlesztése) 

való indulásról 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 pályázaton (Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 

infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése) részt vesz, 1.000.000 Ft önerő 

vállalása mellett. A tervezett beruházás a 8066 Pusztavám, Petőfi utca 2. (1230/2 hrsz-ú) 

számú ingatlanon valósulna meg, elsődlegesen a konyhai eszközök fejlesztésére, 

másodlagosan az ingatlan fejlesztésére irányulna. Felhatalmazza polgármester urat a 

pályázati anyagok aláírására, a vonatkozó nyilatkozatok megtételére, továbbá a 

pályázatíró, bonyolító cég kiválasztására és megbízására is. 
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 9-én 

megtartott rendkívüli 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.  

 

Napirendi pont: 

 

1. napirendi pont: döntés a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 pályázaton való indulásról 

Előadó: polgármester 

 

 

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 

141/2017.(VIII.09.) határozata 

Testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2017. 

augusztus 09-i rendkívüli képviselő-testületi ülés 

napirendjét elfogadja, az előzetesen meghirdetettel 

egyezően. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  
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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 

142/2017.(VIII.09.) 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 

 

 

Napirend 

 

1. napirendi pont: döntés a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 pályázaton való indulásról 

Előadó: polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Ismerteti az anyagot. 

 

Határozati javaslat:  

 

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

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 pályázaton (Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 

fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése) részt vesz, 1.000.000 Ft önerő vállalása mellett. A 

tervezett beruházás a 8066 Pusztavám, Petőfi utca 2. (1230/2 hrsz-ú) számú ingatlanon 

valósulna meg, elsődlegesen a konyhai eszközök fejlesztésére, másodlagosan az ingatlan 

fejlesztésére irányulna. Felhatalmazza polgármester urat a pályázati anyagok aláírására, a 

vonatkozó nyilatkozatok megtételére, továbbá a pályázatíró, bonyolító cég kiválasztására és 

megbízására is. 

 

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

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

Képviselő-testületének 

143/2017 (VIII.09.) határozata 

A VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 pályázaton 

(Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 

fejlesztése) 

való indulásról 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 pályázaton (Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 

infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése) részt vesz, 1.000.000 Ft önerő 

vállalása mellett. A tervezett beruházás a 8066 Pusztavám, Petőfi utca 2. (1230/2 hrsz-ú) 

számú ingatlanon valósulna meg, elsődlegesen a konyhai eszközök fejlesztésére, 

másodlagosan az ingatlan fejlesztésére irányulna. Felhatalmazza polgármester urat a 

pályázati anyagok aláírására, a vonatkozó nyilatkozatok megtételére, továbbá a 

pályázatíró, bonyolító cég kiválasztására és megbízására is. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

Határidő: Folyamatos 

 

 

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 

 


