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JEGYZŐKÖNYV
amely készült 2018. augusztus 9-én, csütörtökön megtartott Pusztavám Község
Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u.
64-66.

Jelen vannak:
Lisztmayer János
Stettner Attila
Csordás Mihály
Ifj. Lisztmayer János
Pintér István
Ujj József Attiláné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Hanák Mária
Vécsei Zsoltné

jegyző
jegyzőkönyvvezető

Megjelentek:
Varga Ferenc

külsős alpolgármester

Lisztmayer János polgármester: köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelent
képviselőket. Megállapítja, hogy Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületéből 6
képviselő jelen van. A Képviselő-testület határozatképes. Felkéri jegyzőkönyv hitelesítőnek
Stettner Attila alpolgármestert, s kéri, nyilatkozatát tegye meg, hogy elvállalja-e ezen
tisztséget.
Stettner Attila alpolgármester: Elvállalja.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 5 igen és 1 tartózkodás
szavazattal a következő határozatot hozta:
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének
124/2018. (VIII.9.) határozata
A jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről
Pusztavám Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2018. augusztus 9. napján megtartott
testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének Stettner Attila alpolgármestert
megválasztotta.
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Lisztmayer János polgármester: Az Ügyrendi Bizottság megtartotta ülését, a kitüntető
címekre lesznek jelölések, így az 1. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyaljuk. A többi
napirendi pont elfogadását a meghívó szerint javasolja.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 egyhangú igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének
125/2018. (VIII.09.) határozata
A napirendi pontokról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. augusztus 9. napján megtartott
testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:
Napirendi pontok:
1./ Bölcsőde-fogorvos beruházás közbeszerzésének lezárása
Előterjesztő: Lisztmayer János polgármester
2./ Szociális tűzifa-pályázat benyújtása
Előterjesztő: Lisztmayer János polgármester
3./ Szennyvízelvezetés és tisztítás, valamint ivóvíz szolgáltató rendszer 2019-2033. Gördülő
Fejlesztési terve
Előterjesztő: Lisztmayer János polgármester
4./ Információ-biztonsági szabályzat jóváhagyása
Előterjesztő: dr. Hanák Mária jegyző
5./ Aktuális ügyek
- bányakárral kapcsolatos ügyek
- alpolgármester felhatalmazása

Napirendi pontok:
1. napirendi pont: Bölcsőde-fogorvos beruházás közbeszerzésének lezárása
Előterjesztő: Lisztmayer János polgármester
Lisztmayer János polgármester: Rövid tájékoztatást szeretne adni két TOP-os pályázattal
kapcsolatban. A TOP.1.4.1-es pályázat a Szivárvány Óvoda fejlesztése és a TOP.4.1-es
pályázat az egészségügyi alapellátás fejlesztése. Meglepő hírekkel találkozunk a közjegyző
által küldött dokumentációkban a kivitelezés részéről. A Szivárvány Óvoda fejlesztésére, ezen
belül a bölcsőde építésére nettó 21.300.000 Ft-ot, míg az egészségügyi alapellátás
fejlesztésére nettó 2.266.000 Ft-ot kapott Pusztavám Község Önkormányzata. Az óvoda
esetében a legolcsóbb nettó árajánlat 34.382.000 Ft, ez jóval több, mint ami rendelkezésünkre
áll. Ez magyarázható azzal, hogy az építőipari anyagárak emelkedtek, illetve a forint
gyengülésével is. A legnagyobb gond a bölcsődei pályázattal az, ha élünk a kormány által
biztosított lehetőséggel, akkor Pusztavám Község Önkormányzatának 4.660.000 Ft-ot kellene
hozzátenni, hogy a 64 m2-es bölcsőde el tudjon készülni. Jelen pillanatban ez az összeg nem
áll rendelkezésre. Abban mindenféleképpen egyet kell, hogy értsünk, hogy ezért az összegért
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nem tudjuk megcsináltatni a bölcsődét. Egyeztettem a pályázatot kiíró céggel, a
közbeszerzővel, a székesfehérvári Területfejlesztési Nonprofit Kft képviselőjével. Van egy
olyan lehetőség, hogy feltételes közbeszerzés. Amennyiben elolvastátok az anyagot, ahol a
közbeszerző úr tételesen leírta a Bíráló Bizottság véleményét én azt javasolom, hogy a
TOP.1.4.1-es Szivárvány Óvoda fejlesztése pályázatot költséghiány miatt eredménytelenné
kell nyilvánítani. Be kell nyújtani egy feltételes közbeszerzési eljárást, aminek a lényege,
hogy újból kiírnánk a bölcsődei pályázatot. Az állami támogatást két részre kell szedni.
Gyakorlatilag 15%-ig várhatóan minden vizsgálat nélkül megkapjuk a többletpénzt, de 15 és
30% között minden költségvetési sort vizsgálnak. A kiküldött anyagból látható, hogy öt
árajánlatot kért a közbeszerző, amire összesen két cég válaszolt. A Bíráló Bizottság
megállapította, hogy a DNA Development Építőipari, Kivitelező és Ingatlanfejlesztő Kft a
kiírás első és második részére is jogilag elfogadható ajánlatot adott. A Thermo ÉpGép
Építőipari, Kivitelező és Szolgáltató Kft. csak a kiírás első részére adott érvényes ajánlatot. El
kell fogadnunk a Bíráló Bizottság megállapítását.
A közbeszerzési eljárás második része az egészségügyi ellátás fejlesztése. Egy érvényes
árajánlatot kaptunk a DNA Development Építőipari, Kivitelező és Ingatlanfejlesztő Kft
részéről. Az árajánlat túllépi a rendelkezésre álló összeget.
Pusztavám Község
Önkormányzatának viszont csak bruttó 321.000 Ft-ot kell hozzátenni, abban az esetben, ha
megkapjuk a 15%-os költségnövekményt. Ennek a beruházásnak október 31-ig el kell
készülni, nem mehet át a következő évre. Ez magába foglalja a panorámaröntgent, az
akadálymentesített mosdót és a kültéri akadálymentesítést.
Ujj József Attiláné: Ebben a formában ez elfogadható. Talán könnyebben találunk fogorvost.
Lisztmayer János polgármester: Összefoglalva a bölcsődei pályázat esetében költséghiány
miatt eredménytelenné kell nyilvánítani az erre vonatkozó közbeszerzési eljárást. Az
egészségügyi ellátás esetében a 321.000 Ft-ról kell döntenünk. A Bíráló Bizottság javaslata is
erről szól.
Kérnék egy szavazást a bölcsődei közbeszerzés eredménytelenné nyilvánításáról, illetve az
egészségügyi ellátásnál, a fogászatnál a 321.000 Ft-ról.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 egyhangú igen
szavazattal az alábbi rendeletét alkotja:
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének
126/2018. (VIII.9.) számú határozata
közbeszerzési eljárás lezárásról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15 „Pusztavám
Községben Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes Bölcsőde fejlesztése, valamint a TOP 4.1.1-15 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázatok vonatkozásában
lefolytatott közbeszerzési eljárást az alábbiak szerint zárja le:
I A Képviselő-testület megállapítja, hogy a DNA Development Építőipari, Kivitelező és
Ingatlanfejlesztő Kft. és a Thermo Épgép Kft. ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, így az
ajánlattételi felhívás 1. része tekintetében érvényes.
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A DNA Development Építőipari, Kivitelező és Ingatlanfejlesztő Kft. ajánlattevő ajánlata
megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek az eljárás 2. része tekintetében így az ajánlattételi felhívás 2. része tekintetében
érvényes.
A Thermo Épgép Kft ajánlattevő ajánlata az eljárás 2. része tekintetében a Kbt. 73.§ (1)
bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert ajánlata egyéb módon nem felel meg az
ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek.
II. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az ajánlattételi felhívásban meghatározott
értékelési szempontok alapján
-1. rész: Szivárvány Óvoda fejlesztése vonatkozásában a súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei: DNA Development Építőipari, Kivitelező és Ingatlanfejlesztő Kft.
1 000, Thermo Épgép Kft. 909.
-2. rész: Egészségügyi alapellátás fejlesztése vonatkozásában a súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok összegei DNA Development Építőipari, Kivitelező és
Ingatlanfejlesztő Kft. 1 000.
III. A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárást az 1. rész: Szivárvány Óvoda fejlesztése
vonatkozásában a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja mert
a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az
értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárást a 2. rész: Egészségügyi alapellátás fejlesztése
vonatkozásában eredményesnek nyilvánítja. Megállapítja, hogy a legjobb ár-érték arányt az
eljárás 2. része tekintetében a DNA Development Építőipari, Kivitelező és
Ingatlanfejlesztő Kft ajánlata képviseli, ennek megfelelően a DNA Development
Építőipari, Kivitelező és Ingatlanfejlesztő Kft.-t nevezi meg nyertes ajánlattevőként. A
szerződéskötéshez szükséges fedezetet költségvetésében biztosítja.
Lisztmayer János polgármester: Tisztelt képviselő társaim mielőtt elmentek, mindenkinek
alá kell írni egy összeférhetetlenségi nyilatkozatot. Alpolgármester úrtól kérdezem,
megvannak-e a cégek, akiknek ismételten ki kell küldeni az ajánlattételi felhívást a feltételes
közbeszerzéssel kapcsolatosan?
Stettner Attila képviselő: Négy cég van?
Lisztmayer János polgármester: öt cég kell. Van valakinek építész ismerőse?
Pintér István képviselő: Megkérdeztük a helyi vállalkozókat?
Stettner Attila képviselő: Holnap megkeresem őket.
Pintér István képviselő: Gregorics László, Róth István, Pöti Bt.
Lisztmayer János polgármester: Szeretném felsorolni a cégeket.
1. Eudeal Plusz Kft
2. Equitas Építő Kft
3. Wolf Alfa Projekt Kft
4. Danger Project Kft
5. Gregorics László e.v.
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6. Róth István e.v.
7. Pöti Bt.
Ami nagyon fontos, hogy beszélni kell a helyi vállalkozókkal, mert aki nincs fenn az EKR-n,
annak regisztrálni kell.
Polgármester úr szavazásra bocsátja a feltételes közbeszerzést és a fent felsorolt cégeket.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 egyhangú igen
szavazattal az alábbi rendeletét alkotja:
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének
127/2018. (VIII.9.) számú határozata
feltételes közbeszerzési eljárás megindításáról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15 „Pusztavám
Községben Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes Bölcsőde fejlesztése pályázat
vonatkozásában feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásáról döntött.
1. Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ajánlattételi felhívást és a
közbeszerzési dokumentációt a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében rendelkezésre álló fedezet a beruházás
építési részének megvalósítására nettó 21.300.000 Ft.
3. A közbeszerzési ajánlattételi felhívást a Képviselő-testület a
1./ EUDEAL Plusz Kft. (8000 Székesfehérvár, Nagykárolyi u. 31.)
2. Equitas Építő Kft. (8000 Székesfehérvár, Beregszászi u. 14.)
3. Wolf Alfa Projekt Kft. (8000 Székesfehérvár, Tóvárosi Lnd. 3. I/2.)
4. Danger Project Kft. (2484 Gárdony, Mészáros Lázár u. 27.))
5. Róth István egyéni vállalkozó (8066 Pusztavám, Kossuth u. 3.)
6. Gregorics László egyéni vállalkozó (8066 Pusztavám, Kossuth u. 18.)
ajánlattevőknek küldi meg.
4. A bíráló Bizottság tagjait a Képviselő-testület a következő személyekkel választja mg:
- jogi, közbeszerzési tapasztalat
- pénzügyi tapasztalat:
- közbeszerzés tárgyszerinti tapasztalat

Weisz Tamás
Selmeczi Ferencné
Lisztmayer András

2. Napirendi pont: A szociális tűzifa-pályázat benyújtása
Lisztmayer János polgármester: A 2. napirendi pont a szociális tűzifa pályázat benyújtása.
Amennyiben megkaptátok az anyagot, a következő dologról kell döntenünk. Újból
lehetőséget kapott Pusztavám arra, hogy elinduljon a szociális tűzifa pályázaton.
Összességében 194 m3 tűzifára tudunk pályázni. Ennek ott van az önrésze és a szállítási
költség, amiért lehozzuk az erdőből a fát. Önrészként durván 500.000 Ft-ot kell nézni, ebből a
szállítási költség 200.000 Ft körül lenne.
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Pintér István képviselő: Annyit szeretnék hozzászólni, hogy július 23-tól központilag
megváltozott a faanyag szállítási díja. A szállítási költség egységesen 50 km-en belül nettó
4000 Ft. Azt tudom segíteni, hogy a telephelyünkön le lehet rakni a fát és onnan lehet tovább
vinni.
Lisztmayer János polgármester: A 194-et meg kell szorozni 4000-rel az nagyon sok nem?
Pintér István képviselő: Nettó négyezerrel. Sok.
Csordás Mihály képviselő: Az majdnem 800.000 Ft.
Pintér István képviselő: Választható az is, hogy 8-10 m3-t kell befizetni és úgy szállítjuk ki.
Csordás Mihály képviselő: Az húsz kanyar, 40.000 Ft egy kanyar?
Pintér István képviselő: 10 m3 fát 40.000 nettóért viszünk ki.
Dr. Hanák Mária: Ez csak nettó, plusz az áfa. Akkor 1 millió Ft-ba fog kerülni?
Lisztmayer János polgármester: Drágább, mint a fa. Tisztelt képviselő társaim kellene egy
gyors számolás. Ne felejtsétek el, hogy ott van még a rezsicsökkentéses fa, amit szintén le kell
hozni.
Stettner Attila alpolgármester: Más már nem mehet fel az erdőbe lehozni?
Pintér István képviselő: A lakossági tűzifát mi visszük ki. Nagyon sok lakossági befizetés
van, nem lehet egyenként lehozni. Felhívom a főnökömet.
Lisztmayer János polgármester: Mi lenne, ha az önkormányzat írna egy levelet? Eddig én
ilyen 200.000 Ft-ra emlékeztem.
Pintér István képviselő: Úgy is volt. Mindig a legközelebbit választottuk a 0-5 km belül.
Lisztmayer János polgármester: Tisztelt képviselő társaim mi legyen?
Stettner Attila alpolgármester: Várjuk meg az István telefonját. Arról tudunk dönteni, hogy
elindulunk-e a pályázaton a szállítást meg majd valahogy megoldjuk.
Pintér István képviselő: Telefonbeszélgetés. A szociális tűzifa szállítását tárgyaljuk
önkormányzati szinten. Beszélgetés végeredménye: Nem ragaszkodunk hozzá, hogy mi
szállítsuk ki a szociális tűzifát. Természetesen a szállítás rendezett körülmények között tudna
működni. A kérdés fel fog merülni céges szinten, mivel van 30-40 önkormányzat.
Lisztmayer János polgármester: Írunk egy levelet-kérvényt a vezérigazgató úrnak, akkor
van nyoma. Ha másképp nem tudjuk megoldani, hozzá kell tennünk durván 800.000 Ft-ot.
Még így is 3 millió Ft idejön a településen élő embereknek.
Pintér István képviselő: Szerintem napoljuk el, amíg tisztázódik a dolog. Írni kell egy
levelet, ahogy mondtad.
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Lisztmayer János polgármester: Mindenképpen olyan fuvaros kell, akit ki tudunk fizetni.
Augusztus 31-ig be kell nyújtani a pályázatot. Gyakorlatilag nagyon sok időnk nincsen. Én azt
mondom, induljunk el ezen a pályázaton még, akkor is, ha a szállítási költséget teljes
egészében ki kell fizetni. Összességében 3-3,5 millió forint ide kerül a pusztavámi
emberekhez. Nem akarom elhúzni, mert határidős. Jövő héten írunk egy levelet, valahogy
majd megoldjuk. Szerintem több településen fel fog merülni ez a kérdés.
Mivel több hozzászólás nem volt, így polgármester úr a szociális tűzifa pályázatát szavazásra
bocsátja.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 egyhangú igen
szavazattal az alábbi rendeletét alkotja:
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének
128/2018. (VIII.9.) számú határozata
a 2018. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatásához pályázat benyújtásáról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Belügyminiszter
által meghirdetett, Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C
törvény 3. számú melléklet I.9. pont szerinti „települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásának” elnyerésére. A 194m3 igényléséhez
szükséges 246.380 Ft saját erőt 2018. évi költségvetésében biztosítja.
Pusztavám Község Önkormányzata a szociális tüzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem
kér.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására.

3. Napirendi pont: Szennyvízelvezetés és tisztítás, valamint ivóvíz rendszer 2019-2033.
Gördülő Fejlesztési terve.
Lisztmayer János polgármester: Ezzel a gördülő fejlesztési tervvel már a múlt évben
találkoztatok és minden évben találkozni fogtok. Szeretném nektek elmondani, hogy a 2019es évben szintén tervezni kell a gördülő fejlesztési tervet. Nincsenek olyan nagy számok, ami
alapján Pusztavám Község Önkormányzata nem tudja bevállalni. Nekem komoly aggályaim
vannak a 2020, illetve 2025-öt átölelő időszakra, mert ott már 15-16 millió forintos tételekről
kell beszélnünk. Nem látom a forrást, amit az önkormányzatnak biztosítani kell. A 2019-es
terv két részből áll. Pusztavám Község ivóvíz szolgáltató rendszeréből és Pusztavám
szennyvíz elvezetése, tisztítása rendszeréből. Mind a két tételről megkaptátok a táblázatot.
Várhatóan 2,2 millió forintot kell az önkormányzatnak biztosítani. Ez az összeg a
rendelkezésünkre áll. Kettő határozati javaslat van. Az egyik javaslat az 1/33-as az ivóvíz
szolgáltató rendszer. Ebben felhatalmazzuk a Fejérvíz Zrt-t, hogy készítsék el a terveket,
végezzék el a munkákat. Mindenki előtt ismert ez a terv. Van valakinek ezzel kapcsolatban
észrevétele?
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Kérdés nem volt, polgármester úr szavazást kér az 1/33-as határozati javaslatról, miszerint a
Fejérvíz Zrt-t végezze el a feladatokat, a tervezést, az engedélyeztetési eljárást, ezzel
párhuzamosan a kivitelezést.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 egyhangú igen
szavazattal az alábbi rendeletét alkotja:
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének
129/2018. (VIII.9.) határozata
I/33. Pusztavám község ivóvízszolgáltató rendszer-V (12-17774-1-001-00-05) víziközmű
rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervről
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a I/33. Pusztavám község
ivóvízszolgáltató rendszer-V (12-17774-1-001-00-05) víziközmű rendszer ellátásért felelőse/
ellátásért felelősök nevében eljáró Önkormányzata, a 2019-2033. évi GFT-t megismerte,
(amennyiben releváns: az általa képviselt Önkormányzatok részére a Vhr. 90/B. § (2)
bekezdése szerinti 15 napos véleményezési határidőt biztosítva) az alábbi határozatot hozta:
1.)

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/33.
Pusztavám község ivóvízszolgáltató rendszer-V (12-17774-1-001-00-05) víziközmű
rendszer 2019-2033. évi GFT felújítási és pótlási tervét megismerte, és mint véleményezésre
jogosult elfogadja.

2.)

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/33.
Pusztavám község ivóvízszolgáltató rendszer-V (12-17774-1-001-00-05) víziközmű
rendszer 2019-2033. évi GFT beruházási tervét - melyet meghatalmazás útján a víziközműszolgáltató készített el- megismerte és jóváhagyja.

3.)

Az I/33. Pusztavám község ivóvízszolgáltató rendszer-V (12-17774-1-001-00-05)
víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a
vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.
Lisztmayer János polgármester: Az 1/84-es javaslat a pusztavámi szennyvíz elvezetésitisztítási rendszer gördülő terve. Ebben az esetben ugyanazokat a terveket, munkákat kell
elvégezni.
Polgármester úr szavazást kér az 1/84es határozati javaslatról.
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 egyhangú igen
szavazattal az alábbi rendeletét alkotja:
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének
130/2018. (VIII.9.) határozata
I/84. Pusztavám szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17774-1-001-00-06) víziközmű
rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervről
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a I/84. Pusztavám
szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17774-1-001-00-06) víziközmű rendszer ellátásért
felelőse/ ellátásért felelősök nevében eljáró Önkormányzata, a 2019-2033. évi GFT-t
megismerte, (amennyiben releváns: az általa képviselt Önkormányzatok részére a Vhr. 90/B.
§ (2) bekezdése szerinti 15 napos véleményezési határidőt biztosítva) az alábbi határozatot
hozta:
4.)

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/84.
Pusztavám szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17774-1-001-00-06) víziközmű
rendszer 2019-2033. évi GFT felújítási és pótlási tervét megismerte, és mint véleményezésre
jogosult elfogadja.

5.)

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/84.
Pusztavám szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17774-1-001-00-06) víziközmű
rendszer 2019-2033. évi GFT beruházási tervét - melyet meghatalmazás útján a víziközműszolgáltató készített el- megismerte és jóváhagyja.

6.)

Az I/84. Pusztavám szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17774-1-001-00-06) víziközmű
rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a vízgyűjtőgazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.
Lisztmayer János polgármester: Szeretném felhívni a Pénzügyi Bizottság elnökének a
figyelmét, hogy a 2019. évi költségvetés tervezésénél számolni kell a gördülő fejlesztési
tervvel. Már most olyan számokat látok, ami komoly gondot jelenthet a következő képviselő
testületnek.
Eljutottunk az 4. napirendi ponthoz, az 4. napirendi pont előadója a jegyzőasszony. Mária
parancsolj!
4. napirendi pont: Információ-biztonsági szabályzat jóváhagyása
dr. Hanák Mária jegyző: Kiküldtem önöknek az anyagot, melynek lényege az
információbiztonsági szabályzat elfogadása. Tulajdonképpen az új rendszerrel összefüggő
szabályzat, amit önöknek jóvá kell hagyni. Ez decemberben készült, mert január 1-től
kötelező az ASP rendszer bevezetése és működtetése, amihez csatlakozik a megújult
adatbázis kezelés is. Ez azért érdekes, mert önök is hozzáférnek ezekhez az adatokhoz, illetve
használják a rendszert. Például úgy, hogy megkapják elektronikus úton a testületi ülés
anyagait. Önöknek is ismerniük kell ezt a szabályzatot, részt kell venniük az ezzel kapcsolatos
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oktatáson is. Most az lenne a feladat, hogy ezt a szabályzatot, azzal a tartalommal, amit
kiküldtem önöknek hagyják jóvá. Arra kell törekednünk, hogy egy asztalon csak egy
számítógép legyen, mégpedig az, amin ez a rendszer működik.
Polgármester úr szavazást kér az Információ-biztonsági szabályzat jóváhagyásáról.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 egyhangú igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének
131/2018. (VIII.9.) határozata
az információ-biztonsági szabályzat elfogadásáról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pusztavámi
Polgármesteri Hivatal B03 Informatikai Felhasználói Szabályzata (IFSZ) felhasználói
kivonatát és az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
5. napirendi pont Aktuális ügyek
Lisztmayer János polgármester: Szeretném átadni nektek a szót. Valaki szeretne valamit?
Stettner Attila alpolgármester: A tánccsoport szeretne támogatást igényelni az
önkormányzattól. Öt alkalommal vettük igénybe a csoport autóbuszát, összesen 3805 km-ről
beszélünk. Ez 3 ausztriai és 2 németországi utat foglal magába. Nickelsdorfban voltunk tavaly
mikuláskor, idén március 15-én és március végén a húsvéti ünnepek alkalmával. Július elején
voltunk
Hambachban
partnertelepülésünkön,
július
27-29-en
Geretsriedben
testvértelepülésünkön. Ebből áll össze a 3805 km, amiért a tánccsoport 340.000 Ft támogatást
szeretne kérni.
Varga Ferenc külsős alpolgármester: Szeretném hozzátenni, hogy ez az összeg minden
költséget tartalmaz. Gondolok itt az üzemanyagra, autópálya matricára. Ezt az összeget a
tánccsoport fizette ki, előlegezte meg, mint a busz fenntartója. A szokványos támogatási díjat
szeretné kérni a tánccsoport.
Lisztmayer János polgármester: Gyakorlatilag eddig az volt a bevált szokás, hogy
meghatároztunk a tánccsoportnak egy összeget, ha jól emlékszem 300.000 Ft volt, amivel
utólag kellett elszámolni. Valószínűleg ezt azért nem követtük 2018-ban, mert annyi minden
történt. Azt gondolom, ennél olcsóbban nem lehet megúszni ezeket az utakat, mivel sofőrt
nem kell fizetni, saját buszt használunk. Javasolom, hogy fizessük ki ezt az összeget.
Szeretném kérni, hogy az elszámolások lehetőség szerint azonnal az út után történjenek meg.
Jövőre a költségvetés tervezésénél ezeket a dolgokat meg kell beszélnünk. Teljesen mindegy,
melyik buszt használjuk, a tánccsoport vagy a sport buszát ennél olcsóbban nem jövünk ki.
Csordás Mihály képviselő: Célszerű lenne elébe menni a dolgoknak. Amennyiben szervezett
útról van szó, nagyjából ismert a költség, előre meg kell finanszírozni. Így nem húzódik el az
elszámolás egy éven keresztül.
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Lisztmayer János polgármester: Tehát 340.000 Ft, ez az összeg a tánccsoportnál
támogatásként fog megjelenni.
Polgármester úr szavazást kér a tánccsoport támogatásáról.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 egyhangú igen
szavazattal az alábbi rendeletét alkotja:
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének
132/2018. (VIII.9.) határozata
a Pusztavámi Német Nemzetiségi Tánccsoport támogatásáról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztavámi Német Nemzetiségi
Tánccsoport kérelmének helyt adva 340.000 Ft támogatás odaítélésérőöl dönt, melyet
üzemanyagra, autópálya matrica vásárlására fordíthat.
Lisztmayer János polgármester: Ami ma nem hangzott el a pályázatokkal kapcsolatban, ha
emlékeztek rá a Szent János szobor 90%-os fázisban van. Várhatóan kell egy kis önrész, nem
merem elkiabálni, de szerintem meg lesz a pályázat. Felmerült a kérdés a Vértes kerti
játszótérrel kapcsolatban. Jelen pillanatban hiánypótlás alatt van a pályázat. Azt gondolom,
hogy van esély ennek a pályázatnak az elnyerésére. Amennyiben elnyerjük az előbbi két
pályázatot, akkor három pályázatunk lesz. A lelkem mélyén remélem mind a két pályázat
áthúzódik a 2019-es évre. Komoly önrészeket kell letenni, 25%-ot. A szobor esetében a
legolcsóbb ajánlat 2,5 millió forint volt, ha emlékeztek rá. Itt van még a 20 millió forintos
pályázat is. Volt még egy pályázat, de visszaadtuk. A művelődési háznál pályáztunk 2,5
millió forintra, úgy néz ki nagyon sok volt a pályázó, mert gyakorlatilag 120-130 ezer forintot
kaptunk volna. Amit szeretnék még mondani a bányakár története. A bányakár még mindig
zajlik. Év végén kiküldtünk mind a 200 bányakárosnak egy papírt. Két hónappal ezelőtt volt
egy tájékoztató beszélgetés, ahol itt volt egy jogász. A 200 emberből 37 ember küldte vissza a
papírt. A 37 emberből egy páran visszaléptek, tehát körülbelül 28 ember van, aki úgy kezeli,
hogy a bányakárral foglalkozni kell. Találtunk egy igazságügyi szakértőt, aki kimondottan
bányászattal foglalkozik. Három pusztavámi ingatlan esetében megcsinálná az igazságügyi
szakértői véleményt ez olyan 360 ezer forint lenne. Leültünk a jegyző asszonnyal és az
Attilával beszélgetni. Arra jutottunk, hogy a három ingatlan közül az egyik mindenféleképpen
önkormányzati ingatlan legyen. Kié legyen a másik kettő? Ebben az esetben nem tudunk jó
döntést hozni. Sokan kérték, hogy próbáljunk megegyezni a Vért-tel peren kívül. Az a
javaslatom, ha el tudjátok fogadni, nézzük meg, a saját ingatlanunk esetében mit mond az
igazságügyi szakértő. Amennyiben működik a dolog, akkor megkapják a tájékoztatást az
ingatlan tulajdonosok és eldönthetik hogyan tovább. Összefoglalva 120-130 ezer forintért
csinálná meg az önkormányzatnak. Bányakárral gyakorlatilag ez van.
Varga Ferenc külső alpolgármester: Én célszerűnek tartom ezt a megoldást. Vitára adhat
okot, ha véletlenszerűen választunk egy magáningatlant.
Lisztmayer János polgármester: Az önkormányzatit megpróbáljuk?
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Stettner Attila alpolgármester: Mindenképpen, hiszen mind a három ingatlan rossz
állapotban van.
Polgármester úr szavazást kér.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 egyhangú igen
szavazattal az alábbi rendeletét alkotja:
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének
133/2018. (VIII.09.) határozata
a bányakárral kapcsolatos szakértői vélemény elkészítéséről
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete igazságügyi szakértőt kér fel a
tulajdonában lévő, bányakárral érintett Pusztavám, Petőfi utcai ingatlan kárfelmérésére,
melyhez a szükséges forrást költségvetésében biztosítja.
Lisztmayer János polgármester: Az igazat megvallva aggódom az óvoda dolga miatt, mert
augusztus 9.-e van és az óvodavezetői állás pályázata még mindig nincs kiírva. Nemsokára
kezdődik a tanév. A holnapi nap folyamán lesz a Német Nemzetiségi Önkormányzat testületi
ülése. Bízom benne, hogy megoldják ezt a kérdést. Ez a legkritikusabb a település életében.
Nem értem 6 hét alatt, miért nem tudták kiírni a pályázatot. Elvileg lenne jelentkező. Az
óvodai létszám lement 75 főre, egy csoport általában 25 fő. A bölcsőde helye az utolsó
csoport lesz, ha jól tudom a négyes csoport. A települési önkormányzatnak kell berendeznie.
A bölcsődei fenntartáshoz valószínűleg hozzá kell járulni. Fogunk még erről beszélni, amíg
nincs óvodavezető, addig nagyon nehéz bármit is csinálni.
Varga Ferenc külső alpolgármester: A tánccsoport részéről szeretném megköszönni a
támogatást.
Lisztmayer János polgármester: A nyílt testületi ülést befejeztük, folytatjuk a zárt testületi
üléssel.

k.m.f.

Lisztmayer János
polgármester

Stettner Attila
jegyzőkönyvhitelesítő
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dr. Hanák Mária
jegyző

