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JEGYZŐKÖNYV 
 

amely készült 2017. december 14.-én, csütörtökön megtartott Pusztavám Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének rendes, nyilvános üléséről 

 

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

64-66. 

 

Jelen vannak: 
 

Lisztmayer János  polgármester 

Csordás Mihály  képviselő 

Lisztmayer János  képviselő 

Stettner Attila   képviselő 

Stipsits Péter   képviselő 

Ujj József Attiláné  képviselő 

 

dr. Hanák Mária  jegyző 

Leitnerné Pratsler Regina  jegyzőkönyvvezető 

Selmeczi Ferencné  pénzügyi előadó 

 

Megjelentek:  
 

Varga Ferenc    külsős alpolgármester: 

 

 

Lisztmayer János polgármester: köszönti a rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésen 

megjelent képviselőket, valamint a meghívott vendéget.  

Megállapítja, hogy 6 képviselő jelen van, 1 képviselő jelezte távolmaradását, így a képviselő-

testületi ülés határozatképes.  

 

A meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását javasolja azzal a módosítással, hogy a 4. 

napirendi pontot vegye előre a testület, erre kér egy szavazást. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja egyhangú 6 igen 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

192/2017.(XII. 14.) határozata 

 

A napirendi pontokról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2017. december 14. napján megtartott 

testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 

Napirendi pontok:  

1./ Álláspont kialakítása az általános iskola Nemzetiségi Önkormányzat általi fenntartásba 

vételéről 
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2./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

3./ Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása a 2017. július 7-én megtartott 

alakuló üléssel kapcsolatban 

4./ Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló 15/2017. (IX.01.) önkormányzati rendelettel kapcsolatban 

5./ Aktuális ügyek 

- Fejér Megye kitüntető címére és díjaira javaslattétel 

 

 

Lisztmayer János polgármester: Felkéri jegyzőkönyv hitelesítőnek Stettner Attila 

alpolgármestert, s kéri a képviselő-testületet, javaslatát fogadják el. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 5 igen szavazattal, 1 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

193/2017.(XII.14.) határozata 

 

A jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2017. december 14. napján megtartott 

testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének Stettner Attila alpolgármestert 

megválasztotta.  

 

 

Napirendi pontok:  

 

1. napirendi pont: Álláspont kialakítása az általános iskola Nemzetiségi 

önkormányzat általi fenntartásba vételéről 

Előterjesztő: Lisztmayer János polgármester 

 

 

Lisztmayer János polgármester: A héten megkapta mindenki az anyagot a Pusztavámi 

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökétől, kapott mindenki egy tájékoztatót, jobbára a 

bevételi oldalról az iskola Nemzetiségi fenntartása esetén. Két táblázatot kapott mindenki. Az 

egyikben a gyermekenkénti támogatásról van szó, illetve van egy másik táblázat is. Jelen 

pillanatban 160.000 Ft a hatályban lévő összeg. Ezen kívül megkapta mindenki az Országos 

Német Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlési határozatát, amely leírja, hogy milyen 

feltételek mellett ért egyet az Országos Német Nemzetiségi Önkormányzat azzal, hogy az 

oktatási intézményt a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartása alá helyezzük. 

Illetve milyen garanciákat kell vállalni. A harmadik anyag, ami kikerült, az pedig egy 

ütemterv, ami alapján el kell járni, ha az a döntés születik, hogy az iskola Német Nemzetiségi 

Önkormányzati fenntartás alá kerüljön, illetve, hogy kinek mi a teendője a fenntartásba 

vétellel kapcsolatban. Megkérdezi Gerlinger Tibort, a PNNÖ elnökét, hogy az ütemtervben 

miért nem szerepelnek dátumok. Van egy lista, amelyben fel vannak sorolva pontok, de 

nincsenek pontos dátumok. A másik, ami szintén ehhez kapcsolódik az az, hogy ha az iskola 
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átkerül Német Nemzetiségi fenntartásba, akkor a települési önkormányzatnak likviditási 

kötelezettségvállalást nem kell tennie, ha jól érti. Erre szeretne választ. Illetve arra is kérne 

választ, hogy mi van akkor, ha 2018. szeptember 1-től az óvoda és az iskola is Német 

Nemzetiségi fenntartásban van? Mert akkor, ha az utolsó 8-as pontot tovább olvassa, akkor 

azt jelenti, hogy nem kell vállalni semmi kötelezettséget. Illetve, ezt hogy kell most érteni? 

Hogyan fog működni ez a rendszer? Mert gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy teljes egészében 

átadjuk a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak az óvodát, nem vállaljuk azt a 

kötelezettséget, amit jelen pillanatban bevállalt az önkormányzat, hiszen az iskola is ott van a 

Nemzetiségi Önkormányzatnál, mert azt is teljes egészében átadjuk. Nem látja azt, hogy 

Pusztavám Község Önkormányzatának abban az esetben, ha mindkét intézmény nemzetiségi 

fenntartásban van, kell-e valami kötelezettséget vállalnia. Ez elég fontos kérdés.  

 

Gerlinger Tibor Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Óvoda 

tekintetében lehet, hogy félreértésre ad okot, de mindenképpen egy települési 

önkormányzatnak feladata az óvoda ellátása. Az óvoda tekintetében ugyanis van likviditási 

szerepe a település önkormányzatának. Iskola tekintetében változtak a törvények, már nem 

kérik ezt 2017. január 01-től. Mivel ha a településen nem működik a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat által fenntartott oktatási intézmény, akkor az visszaadható a KLIK-nek.  

Az ütemtervre pontos időpontok azért nincsenek, mert még nem volt olyan határozata az 

önkormányzatnak, amellyel támogatná ezt a dolgot. Az önkormányzatnak akkor lesz szerepe 

még ebben, ha majd át kell adni az intézmény épületeket.  

 

Lisztmayer János polgármester: Visszatérve akkor erre a 8-as pontra. Azt mindenki tudja 

jól, hogy az óvodát az önkormányzatnak kell valamilyen módon ellátni. Ez nem kérdés. A 

kérdés az, hogy az óvoda és iskola esetén a települési önkormányzat határozatban vállal 

kötelezettséget arra, hogy az intézmény működési engedély kiadása iránti kiadása iránti 

kérelem benyújtását megelőzően ingyenesen az átvevő német nemzetiségi önkormányzat 

használatába adja az átvett intézmény ellátásául szolgáló ingatlant, ingatlanokat és a feladat 

ellátását szolgáló vagyont. Éppen ezért azt kérdezte, hogy ami a 8-as pontban le van írva – 

amely a Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének kivonatában van - hogy mi van 

abban az esetben, ha az óvoda és iskola is Német Nemzetiségi Önkormányzati fenntartásban 

van? Abban az esetben a nagy önkormányzatnak nincsen feladata egyik intézménnyel sem. Ez 

van leírva.  

 

Stipsits Péter képviselő:Véleménye szerint ez nem így van, az óvodáért akkor is 

kötelezettséget kell vállalnia az önkormányzatnak, mint ahogy azt az Elnök Úr is elmondta. A 

kérdés inkább az, hogy onnantól kezdve ez két különálló intézményként, két különálló 

gazdasági intézményként fog működni, a költségvetése is teljesen külön van a kettőnek. 

 

Lisztmayer János polgármester: Nem akar vitatkozni senkivel, de a 7. pontban az van 

leírva, ahogy jelen pillanatban van Pusztavámon, hogy az óvoda nemzetiségi fenntartás alatt 

van, ahova mi megtettük a kötelezettségvállalásunkat, és meg is tesszük. A 8-as pont azt írja, 

hogy az óvoda és iskola, és akkor úgy fogalmaz, ha a két intézmény ott van. Így is meg úgyis 

felelősséget kell vállalnunk, csak így van megfogalmazva. Óvoda és iskola esetén nincs az a 

kötelezettség vállalás, mint az óvoda esetében külön. Azért kérdezi, hogy az Elnök Úr mit tud 

erre mondani, mert mégis csak tagja ennek az országos önkormányzatnak.  

 

Gerlinger Tibor Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Ez a 8-as pont 

maga az ingatlanok használatba adásáról szól. Ez teljesen másról szól. Ez annyit jelent, hogy 
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az ingatlanokat adja ingyenes használatba. Ezt a kötelezettséget az önkormányzat 

határozatban vállalja.  

 

Lisztmayer János polgármester: Érti amit mond az Elnök Úr, de mégsem érti, mert 

gyakorlatilag két szerződést kell kötni. Kell kötni egy ingatlanhasználati szerződést és egy 

kötelezettségvállalást is. Az óvoda esetében is megkötöttük az ingatlanhasználati szerződést 

feltételekkel. A kötelezettségvállalási szerződést is megkötöttük. Átadja a szót a testület 

tagjainak.  

 

Gerlinger Tibor Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Az Országos 

Német Nemzetiségi Önkormányzat csak egy olyan határozatot szeretne a községi 

önkormányzattól, hogy az ingatlanokat meg fogja kapni a helyi nemzetiségi önkormányzat.  

 

Lisztmayer János polgármester: Persze, hiszen máshogy nem is tudná fenntartani a 

Nemzetiségi Önkormányzat.  

 

Stipsits Péter képviselő: Véleménye szerint a 8-as pontból max. egy is szócska hiányzik, 

aztán az az utolsó mondat a helyére kerül. A 7. pont pedig arról szól, mivel köteles az 

önkormányzat az óvodát üzemeltetni, hogy az önkormányzat az óvodáért felelősséget kell, 

hogy vállaljon. Szerinte nem arról szól az egész, hogy akkor ettől kezdve már az óvodáért sem 

kell felelősséget vállalni. 

Annyit szeretne kérdezni, hogy a bevételi táblázatot látja mindenki, de a tervezett kiadásokról 

még mindig nincsen semmi információ. A másik oldalon még mindig nem láthatók a tervezett 

kiadások. Az igazgató úr elmondta az elmúlt alkalommal, hogy vannak az épület állagával 

problémák. Mik azok a munkálatok, amelyeket sürgetően el kell végezni, milyen költségekkel 

kellene számolni? 

 

Gerlinger Tibor Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Az előző ülésen 

láthatta a testület azt a költségvetési számot – 92.871.000 Ft-ot, - amely az iskola teljes 

költségvetését mutatja. Az, hogy az iskolára mit kell ráfordítani és hogyan, azt majd ha 

átveszik a fenntartást, meg kell nézni prioritások alapján, hogy mi az amit égetően szükséges 

megoldani, mi az, ami várható. Vannak pályázati lehetőségek is. Az óvoda esetében is közel 

15 MFt-ra pályáztak jelenleg is. Ezek a lehetőségek az iskolánál is fennállnak.  

 

Stipsits Péter képviselő: Felvet egy olyan problémát is, hogy nagyon jó, hogyha nyerünk a 

pályázaton az óvodánál is, de pl. a fűtésrendszer megadja magát januárban és a pályázati 

eredmény még sehol sincsen, akkor az kb. 15 MFt-os költség terheli majd az önkormányzatot, 

mivel a nemzetiségi önkormányzat azt nyilván nem tudja fedezni. A hirtelen támadt 

költségekért ki fog helyt állni. A nagy önkormányzat jelen pillanati anyagi helyzete sajnos ezt 

nem tudja fedezni. Ezért nem mindegy, hogy mi az, ami nagyon sürgető az iskolánál. Milyen 

összeg az, amivel számolni kell. 

 

Kovács Géza Tagintézmény-vezető: Elsődleges probléma amit meg kell oldani, az a 

szennyvízelvezetés, ami több 10 MFt. 

 

Varga Ferenc külsős alpolgármester: A KLIK felé lett-e jelzés küldve már erről a 

problémáról?  

 

Kovács Géza Tagintézmény-vezető: Igen, de válasz nem jött még rá. 
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Lisztmayer János polgármester: 2017.01.01 óta vannak törvényi változások, megkéri 

jegyző asszonyt, hogy ismertesse ő is az álláspontját. 

 

Dr. Hanák Mária jegyző: 2017.01.01-től a fenntartás mellett állami működtetésbe kerültek 

az oktatási intézmények 3000 fő alatti településen. Az általános iskola működtetése már nem 

az önkormányzat kötelező feladata. Az óvoda viszonylatában azért van a kettősség, mert az 

óvoda kötelező önkormányzati alapfeladat maradt. Teljesen más megállapodásokat, 

szerződéseket kell kötni egy óvodával kapcsolatban, mint az iskolára vonatkozóan. Jelenleg 

az önkormányzat az iskola épületére a Székesfehérvári Tankerületi Központtal kötött 

vagyonkezelési szerződést. A tulajdoni jog megmaradt az önkormányzatnál, a vagyonkezelői 

és használati jog pedig a Tankerületi Központot illeti és terheli minden kötelezettséggel 

együtt, tehát a működési költségek, felújítási költségek és minden egyéb. Maximum igénnyel 

élhet az önkormányzat felé, hogy valamennyi támogatást adjon ehhez, ha a költségvetése 

engedi. De ez a támogatás nem kötelező, ezért lehet ez a kettőség a testületben is. Az 

óvodánál muszáj kezességet vállalni. Az iskola esetében a vagyonról kell döntenie a 

képviselő-testületnek, hogy a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak átadja-e 

vagyonkezelésbe, mint ahogy az államnak átadta vagy sem. A vagyonkezelési szerződés 

tartalmában a két önkormányzatnak kell megállapodni. Legcélszerűbb hasonló vagy 

ugyanolyan tartalommal megkötni a vagyonkezelői szerződést, mint amit a Tankerületi 

Központtal megkötött az önkormányzat, mert abban nincsen semmilyen kötelezettségünk a 

működtetés területén. 

Fontos kérdés, hogy abban az esetben, ha a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

nem tudja működtetni az intézményt, az állam köteles visszavenni a feladatot, nem kell az 

önkormányzatnak ezt a feladatot ellátnia, ellentétben az óvodával. Abban az esetben, ha a 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat megszűnik, akkor a Fejér Megyei 

Kormányhivatal fogja működtetni addig, amíg új Nemzetiségi Önkormányzat meg nem 

alakul. Tehát egy jó vagyonkezelői szerződést kell kötni.  

 

Csordás Mihály képviselő: Akkor az ütemterv 4. pontja okafogyott? 

 

Dr. Hanák Mária jegyző: Nem okafogyott, a kezdeményezést támogatja, ilyen irányú 

határozatot kell hoznia.  

 

Csordás Mihály képviselő: Akkor milyen jelentősége van ennek a támogató nyilatkozatnak, 

ha ebben az önkormányzatnak nincsen szerepe? Tehát ez csak egy elvi támogatás? 

 

Dr. Hanák Mária jegyző: Igen, ez egy elvi támogatás csak.  

 

Csordás Mihály képviselő: Tehát az önkormányzatnak pénzügyi kötelezettségvállalása nincs 

a következőkben. 

 

Stettner Attila alpolgármester: Többször elhangzott az elnök úr szájából, hogy pályázat. De 

azt meg is kell nyerni, meg ki is kell még írni. Azt javasolná az elnök úrnak, hogy járjon 

utána, hogy miért nem kapta meg a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017-ben az iskola 

fenntartását. Pályázni meg most is próbálunk, csak ha önrészes a pályázat, akkor meg 

vagyunk lőve Ha az iskola fenntartásához az önkormányzatnak nem kell kötelezettséget 

vállalnia, akkor természetesen vegye át a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat. 
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Varga Ferenc külsős alpolgármester: Igazgató úr mondta, hogy a jelenlegi fenntartó azt a 

választ adta, hogy nincs mód jelenleg a fejlesztésre. Mi a biztosíték, ha sürgős hibaelhárításra 

lesz szükség az iskola épületénél, akkor ezt meg fogja tenni a KLIK? 

 

Kovács Géza Tagintézmény-vezető: Az már nem fejlesztés lesz, hanem javítás, karbantartás. 

Arra természetesen kötelezettséget vállal a KLIK pl. csőtörés esetén hibaelhárítást, 

karbantartást megcsinálja, de modernizálásra, felújításra nem tud kötelezettséget vállalni. 

 

Varga Ferenc külsős alpolgármester: Értem, de a szennyvízrendszernél azt is modernizálni 

kellene akkor csak?  

 

Kovács Géza Tagintézmény-vezető: Annyi probléma van a szennyvízrendszerrel, hogy 

nehezen folyik le, s visszajön a csatornaszag.  

 

Stettner Attila alpolgármester: A Radnóti Iskolát felújították elég szépen, idén is nyertek 1 

Milliárd forintot tudomása szerint. Ebben csak az anyaintézmény van benne vagy a tagiskolák 

is részesülnek ebből a pénzből? 

 

Kovács Géza Tagintézmény-vezető: Tudomása szerint csak az anyaintézmény, illetve a 

fehérvárcsurgói iskola az, ami valamiféle módon részesülni fog ebből az összegből. De pontos 

információja erre nincsen.  

 

Lisztmayer János polgármester: Polgármester úr megkérdezi a testület tagjait, hogy van-e 

valakinek valami észrevétele. 

Tehát az ütemterv azért nincsen még pontosan meghatározva időpontilag, ha jól figyelt, mert 

gyakorlatilag még a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak kell hoznia egy döntést, hogy át 

akarja venni a fenntartást. Mennyire járható át a két intézmény közötti normatív illetve dologi 

támogatás?  

 

Gerlinger Tibor Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Nem járható át, a 

két költségvetés nem mosható össze. Mindkét intézménynek külön érkezik meg a támogatása 

a Magyar Államkincstártól, mindkét intézménynek külön-külön költségvetése van.  

Az előbb elhangzott, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak csak az ingatlanhasználati 

elvi hozzájáruló határozatra lenne szüksége, hogy az oktatási szakértővel fel tudja venni a 

kapcsolatot.  

 

Sipsits Péter képviselő: Stettner úrtól elhangzott már egyszer, hogy korábban már a testület 

rábólintott egyszer hogy az iskola is nemzetiségi fenntartásba kerüljön, de mégsem kapott rá 

engedélyt. Mi volt ennek az oka? 

 

Gerlinger Tibor Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Talán a móri 

tankerületnél akadhatott el a dolog. Az a visszajelzés érkezett ugyanis, hogy a Tankerület nem 

javasolta. A jövő héten van időpontja a Székesfehérvári Tankerület Központ vezetőjénél, ezért 

fontos lenne számára az elvi hozzájáruló határozat. 

 

 

Polgármester úr megkéri jegyző asszonyt, fogalmazzon meg a határozat-tervezetet. 
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Dr. Hanák Mária jegyző: Az alábbi határozat-tervezetet javasolná elfogadni: Pusztavám 

Község Önkormányzat Képviselő testülete egyetért azzal, hogy a Pusztavámi Német 

Nemzetiségi Önkormányzat átvegye a településen lévő általános iskola fenntartási 

működtetési jogát az államtól, ill. a Székesfehérvári Tankerületi Központtól 2018. szeptember 

1. napjától, kiegészítve annyival, hogy működtetési forráshiány esetében a települési 

önkormányzat kezességet nem tud vállalni iskola esetében a működtetésre.  

 

Polgármester úr javasolja a testület tagjainak, hogy név szerinti szavazás legyen ebben a 

kérdésben, ezt szavazással kéri megerősíteni. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

egyhangúan a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

194/2017.(XII.14.) határozata 

 

A név szerinti szavazásról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadva a polgármester javaslatát az 

általános iskola német nemzetiségi önkormányzat fenntartásába vételéről név szerinti 

szavazást rendel el. 

 

 

Dr. Hanák Mária jegyző: Megkéri polgármester urat, hogy a Szervezeti és Működtetési 

Szabály szerint abc sorrendben olvassa fel a testület tagjainak nevét. 

 

Lisztmayer János polgármester: Kérem a képviselőket, hogy a Jegyző Asszony által 

megfogalmazott határozati javaslatra, miszerint Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő 

testülete egyetért azzal, hogy a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat átvegye a 

településen lévő általános iskola fenntartási működtetési jogát az államtól, ill. a 

Székesfehérvári Tankerületi Központtól 2018. szeptember 1. napjától, kiegészítve annyival, 

hogy működtetési forráshiány esetében a települési önkormányzat kezességet nem tud vállalni 

iskola esetében a működtetésre, név szerinti szavazással reagáljon. 

 

Csordás Mihály képviselő 

 

Csordás Mihály képviselő: igen 

 

Lisztmayer János polgármester: Ifj. Lisztmayer János képviselő 

 

Ifj. Lisztmayer János képviselő: Igen 

 

Lisztmayer János polgármester: Pintér István képviselő nincsen jelen. Én következem. 

Igen. Stettner Attila alpolgármester 

 

Stettner Attila alpolgármester: Igen 

 

Lisztmayer János polgármester: Stipsits Péter képviselő 
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Stipsits Péter képviselő: Igen 

 

Lisztmayer János polgármester: Ujj József Attiláné képviselő asszony 

 

Ujj József Attiláné képviselő: Igen 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

egyhangúan a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

195/2017.(XII.14.) határozata 

 

Az általános iskola Német Nemzetiségi Önkormányzat általi fenntartásba vételéről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Pusztavámi 

Német Nemzetiségi Önkormányzat átvegye a településen lévő általános iskola fenntartási, 

működtetési jogát az államtól, ill. a Székesfehérvári Tankerületi Központtól 2018. szeptember 

1. napjától. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy működtetési forráshiány esetében a 

kezességet nem vállal a működtetésre. 

 

A szavazás eredményét tartalmazó hitelesített névsor a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

2. napirendi pont Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.21.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

- az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletéhez csatolva 

Előterjesztő: Lisztmayer János polgármester 

 

 

Lisztmayer János polgármester: Felkéri Ujj József Attilánét, a Pénzügyi Bizottság elnökét, 

hogy tájékoztassa a Pénzügyi Bizottság véleményéről a testület tagjait. 

 

Ujj József Attiláné elnök, képviselő: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tagjai 

megtárgyalták a 2017. évi költségvetési rendelet módosításait és a rendelet-tervezetet 

elfogadásra javasolják. 

Lisztmayer János polgármester: Köszöni a tájékoztatást, átadja a szót a testület tagjainak. 

Felkéri Selmeczi Ferenczné pénzügyi előadót, hogy tájékoztassa a testületet a módosítás 

szükségességéről.  

Selmeczi Ferencné pénzügyi előadó: A 2017. évi költségvetés-módosítása első körben az 

első negyedévben megtörtént, a II. és III. negyedévben még nem. De időközben muszáj volt 

módosítani, pl. polgármesteri bérre, bérkompenzációra kaptunk plusz bevételt. Ezeken túl 

kisebb átcsoportosítások történtek csak, egyébként ebben az időszakban más módosítás nem 

volt. A zárás előtt még szükségesnek tartja a rendeletmódosítást. 

Lisztmayer János polgármester: Megkéri a testület tagjait, hogy mondják el észrevételeiket. 
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Hozzászólás nem volt, ezért szavazást kér az 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelet 

módosításának elfogadásáról.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen egyhangú 

szavazattal a következő rendeletet alkotta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

22/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelete 

 

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.21.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként szerepel 

 

 

3. napirendi pont: Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása a 2017. 

július 7-én megtartott alakuló üléssel kapcsolatban 

Előterjesztő: Lisztmayer János polgármester, dr. Hanák Mária jegyző 

 

 

Lisztmayer János polgármester: Átadja a szót dr. Hanák Mária jegyzőnek. 

 

Dr. Hanák Mária jegyző: A tisztelt képviselő testület megkapta az előterjesztést a 

törvényességi észrevétellel kapcsolatosan. A gyakorlati lebonyolítása ennek a javításnak és a 

jogsértés megszüntetésének az, hogy az alakuló ülésen meghozott határozatok tartalmát – ha 

kívánja a testület akkor felsorolja, hogy miről is döntöttek akkor - meg kell erősíteni, azonos 

tartalommal fenn kell tartani. Három határozat van, ami nem igényel ilyen megerősítés. Az 

egyik határozatnál megfelelő volt a szavazati arány megjelölése a jegyzőkönyvben, a második 

a határozat a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak a megválasztásáról szóló határozat – itt 

mivel személyi kérdésben születik döntés, egy határozatba nem foglalható, hanem három 

határozatot kell személyenként hozni. Illetve az alpolgármester megválasztásával kapcsolatos 

határozatnál pedig az volt a jogsértés, hogy a titkos szavazás eredménye, ami 7 igen volt a 

Szavazatszámláló Bizottság jegyzőkönyve szerint, az eredmény kihirdetésekor 6 igen és 1 

tartózkodom volt. Ezért az alpolgármester választást meg kell ismételni. Ezzel tudja a 

képviselő-testület a jogsértést kijavítani. Az alakuló ülésen 16 határozat született, ebből egy 

határozat a jegyzőkönyv-hitelesítő határozat tartalmazta csak pontosan a szavazati arányt. A 

szavazati arányt úgy kell megjelölni a határozatok előtt, hogy mindig szerepelnie kell benne, 

hogy a jelen lévő x tagból hány szavazott igennel, nemmel illetve hány tartózkodott. A 

szavazati arányok szerepeltek a jegyzőkönyvben a határozatok előtt, de nem szerepelt benne, 

hogy a jelen lévő képviselőkre érti ezt a szavazati arányt. Ez volt a hiba a határozatok 

meghozatalánál. Tehát ennél az egy határozatnál ez rendben volt, a többinél viszont nem.  

Megismétli, hogy mely határozatok tartalmát kell most megerősíteni:  

- az első határozat az alakuló ülés napirendjének elfogadásáról szóló határozat 

- a polgármester úr érintettségéről szóló határozat 

- a polgármester úr tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló határozat 

- az alpolgármester úr költségtérítéséről szóló határozat 

- a képviselők tiszteletdíjáról szóló határozat 

- a Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló határozat 



 11 

- a Pénzügyi Bizottság elnökének megválasztásáról szóló határozat 

- az Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló határozat 

- az Ügyrendi Bizottság külsős tagjainak megválasztásáról szóló határozat 

- az Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztásáról szóló határozat. 

A tartalmukkal nyilván egyetért a testület, így ezeket egy határozatban elegendő 

megismételni, megerősíteni, fenntartani. Ez lenne az első határozat.  

 

 

Polgármester úr szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint az alakuló ülésen meghozott 

határozatait a képviselő-testület megerősítési, tartalmát fenntartja. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

egyhangúan a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

196/2017.(XII.14.) határozata 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal alakuló ülést tekintetében tett törvényességi 

felhívásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fejér Megyei 

Kormányhivatal 2017. július 7. napján tartott alakuló ülésre vonatkozó törvényességi 

felhívását. Az abban foglaltakat tudomásul veszi, a törvénysértés megszüntetése érdekében az 

alábbi döntést hozza:  

A Képviselő-testület az alakuló ülésen hozott  

90/2017.(VII:07.) az alakuló ülés napirendjének elfogadásáról, 

91/2017.(VII.07.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról, 

92/2017.(VII.07.) Stettner Attila érintettségéről, 

93/2017.(VII.07.) szavazatszámláló bizottság tagjainak és elnökének megválasztásáról, 

94/2017.(VII.07.) Stettner Attila alpolgármester megválasztásáról, 

95/2017.(VII.07.) Lisztmayer János polgármester érintettségéről, 

96/2017.(VII.07.) Lisztmayer János polgármester tiszteletdíjáról, 

97/2017.(VII.07.) Lisztmayer János polgármester költségtérítéséről, 

98/2017.(VII.07.) Stettner Attila alpolgármester érintettségéről, 

99/2017.(VII.07.) Stettner Attila alpolgármester tiszteletdíjáról, 

100/2017.(VII.07.) Stettner Attila alpolgármester költségtérítéséről, 

101/2017.(VII.07.) a képviselők tiszteletdíjáról, 

102/2017.(VII.07. Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztásáról, 

103/2017.(VII.07.) pénzügyi bizottság elnökének megválasztásáról, 

104/2017.(VII.07.) ügyrendi bizottság elnökének megválasztásáról, 

104/2017.(VII.07.) ügyrendi bizottság képviselő tagjának megválasztásáról, 

105/2017.(VII.07.) ügyrendi bizottság külsős tagjának megválasztásáról, 

106/2017.(VII.07.) ügyrendi bizottság elnökének megválasztásáról, 

határozatokat változatlan tartalommal továbbra is fenntartja, azokat megerősíti. 
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Dr .Hanák Mária jegyző: Mivel az alpolgármestert megválasztásáról szóló határozat is 

törvénysértő volt, magát a választást kell megismételni. A polgármester úrnak az 

alpolgármester úr személyére javaslatot kell, hogy tegyen. Az alpolgármester úr 

megválasztására meg kell alakítania a Szavazatszámláló Bizottságot, majd titkos szavazással 

meg kell választani az alpolgármester.  

 

Lisztmayer János polgármester: A alpolgármester személyére, a polgármester általános 

helyettesének Stettner Attila képviselő társát javasolja, ezzel együtt megkérdezi Stettner Attila 

képviselőt, hogy elvállalja-e az alpolgármesteri tisztséget.  

 

Stettner Attila képviselő: Elvállalja.  

 

Lisztmayer János polgármester: Szavazatszámláló Bizottsági tagságra javasolja: Ujj József 

Attiláné képviselő asszonyt, ifj. Lisztmayer János képviselőt és Stipsits Péter képviselőt. Majd 

megkérdezi az érintetteket, hogy vállalják-e.  

 

Ujj József Attiláné képviselő: Vállalja. 

 

Ifj. Lisztmayer János képviselő: Vállalja. 

 

Stipsits Péter képviselő: Vállalja.  

 

 

Ezt követően szavazásra egyesével, személyenként bocsátja a Szavazatszámláló Bizottság 

elnökének és tagjainak személyét. Ujj József Attiláné képviselő-asszony Szavazatszámláló 

Bizottsági elnökségéről  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

egyhangúan a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

197/2017.(XII.14.) határozata 

 

A Szavazatszámláló Bizottság elnökének megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szavazatszámláló Bizottság 

elnökének Ujj József Attiláné képviselőt megválasztotta. 

 

 

 

Ifj. Lisztmayer János képviselő Szavazatszámláló Bizottsági tagságáról:  
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

egyhangúan a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

198/2017.(XII.14.) határozata 

A Szavazatszámláló Bizottság tagjának megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szavazatszámláló Bizottság tagjának 

ifj. Lisztmayer János képviselőt megválasztotta. 

 

 

Stipsits Péter képviselő Szavazatszámláló Bizottsági tagságáról:  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

egyhangúan a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

199/2017.(XII.14.) határozata 

 

A Szavazatszámláló Bizottság tagjának megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szavazatszámláló Bizottság tagjának 

Stipsits Péter képviselőt megválasztotta. 

 

 

Polgármester úr a titkos szavazás idejére szünetet rendel el. 17 óra 13 perc. 

 

Polgármester úr 17 óra 42 perckor a titkos szavazás után folytatja a képviselő-testületi 

ülést.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 jelen van, így az ülés 

továbbra is határozatképes, majd felkéri Ujj József Attilánét, hogy a szavazat eredményét 

ismertesse. 

 

Ujj József Attiláné képviselő: Ismerteti a Szavazatszámláló Bizottság jegyzőkönyvét.  

 

A Szavazatszámláló Bizottság jegyzőkönyve a testületi ülésről szóló jegyzőkönyv 

mellékleteként csatolva. 

 

Lisztmayer János polgármester: Megköszöni az elnök asszony tájékoztatását. Ezt követően 

kihirdeti a következő határozatot 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

egyhangúan a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

200/2017.(XII.14.) határozata 

 

Az alpolgármester megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete Stettner Attila képviselőt 

alpolgármesterré megválasztotta. 

 

Ezután polgármester úr felkéri alpolgármester urat, hogy tegye le az alpolgármesteri 

esküjét.  

 

Stettner Attila alpolgármester leteszi az esküt.  

Az eskü a jegyzőkönyv mellékleteként szerepel 

 

 

4. napirendi pont: Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása az 

önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 15/2017. (IX.01.) önkormányzati 

rendelttel kapcsolatban 

Előterjesztő: Lisztmayer János polgármester, dr. Hanák Mária jegyző 

 

 

Lisztmayer János polgármester: Átadja a szót dr. Hanák Mária jegyzőnek. 

 

Dr. Hanák Mária jegyző: A tisztelt képviselő-testület ezt az előterjesztést is írásban 

megkapta. Hasonlóan a korábban megalkotott rendelethez a tiszteletdíjról szóló 

rendelkezésben is a bevezető rész volt a jogsértő, mert a felhatalmazó és a feladatkört 

megállapító rendelkezések felcserélésre kerültek. Ezért a korábbi rendeletet hatályon kívül 

kell helyezni illetve egy új rendeletet kell alkotni. A rendelet-tervezet az előterjesztés mellett 

megtalálható.  

 

Lisztmayer János polgármester: Megkérdezi a testület tagjait, hogy ezzel kapcsolatban van-

e valakinek bármilyen kérdése. 

 

Mivel kérdés nem volt, így szavazásra teszi fel ezt a napirendi pontot is, az előterjesztésben 

foglaltakkal egyezően. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen egyhangú 

szavazattal a következő rendeletet alkotta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

23/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelete 

 

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként szerepel 
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5. napirendi pont: Aktuális ügyek 

 

 

Lisztmayer János polgármester: Elsőként az Eurest Kft. szerződését vezeti elő. A múltkori 

testületi ülésen döntöttünk a gyermekétkeztetés, a szociális étkeztetéssel kapcsolatosan 

szolgáltató váltásról. Ezt a szolgáltatást 2018.01.01-től az Eurest Kft. fogja elvégezni. Egy 

előzetes szerződés-tervezetet már mindenki megkapott. A mai nap folyamán pedig kaptunk 

egy másik szerződés-tervezetet, melynek lényege, hogy 2018.02.01-től leghamarabb az iskola 

illetve szociális étkeztetés esetében A és B menü között lehet majd választani. Az óvodai 

főzőkonyhának az átadása 2017.12.22-én történik. Amennyiben el tudja mindenki fogadni a 

szerződés- tervezetet és nincsen észrevétel, úgy a holnapi nap folyamán az érintett felet 

felhívjuk és a héten vagy a jövő hét elején a szerződést aláírjuk.  

 

Mivel hozzászólás nem volt, így szavazást kért az Eurest Kft. szerződés-tervezetének 

elfogadásának tárgyában. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

egyhangúan a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

201/2017.(XII.14.) határozata 

 

Az Eurest Étteremüzemeltető Kft-vel kötendő vállalkozási szerződésről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az Eurest 

Étteremüzemeltető Kft-vel kötendő vállalkozási szerződés tartalmát. Felhatározza a 

polgármestert, hogy a szerződést az előterjesztés szerinti tartalommal aláírja. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: Tájékoztatás képpen elmondja, hogy írt egy levelet a 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat felé. A levél lényege egy ajánlattétel, hogy 

2018.01.01-től az önkormányzatunk átvenné az óvoda gazdasági feladatainak az ellátását, 

illetve ha átkerül az iskola is nemzetiségi fenntartásba, akkor természetesen az iskolai 

gazdasági feladatok ellátását is. A holnapi nap folyamán lesz a Német Nemzetiségi 

Önkormányzatnak egy ülése, az ajánlatot ott tárgyalják. Ez azért kellene, mert szeretné tisztán 

és világosan látni a gazdasági számokat mind a két területen. Az ajánlattételben az van benn, 

hogy cserében, hogy ezeket a feladatokat elvégezzük, a Német Nemzetiségi Önkormányzatot 

terhelik az ott felmerülő költségek, illetve a rezsi támogatásra kapott havi 100.000 Ft-ot, azt 

az óvodai működtetésre rendelkezésre bocsátanánk.  

 

A Települési Arculati Kézikönyvről jelen pillanatban nem tudunk beszélni. A mai nap 

folyamán érkezett meg a kész anyag. Véleményeznie kell a testületnek, a hétfői nap 

folyamán pedig döntenünk kell, mert ezt ebben az évben még el kell fogadnia törvény szerint 

a testületnek. 

 

A presszónak a bérletével kapcsolatban érkezett egy kérelem, mert a presszó üzemeltetője 

kérte, hogy vele kösse meg a szerződést és ne a fiával, tekintettel arra, hogy nem az 

üzemeltetővel kötöttünk szerződést anno, hanem a fiával. Szántó Rita azzal a kérdéssel 
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fordult a testület elé, hogy szeretné, ha a képviselő-testület a bérleti szerződést vele kötné 

meg. Azért került a képviselők elé ez a dolog, mert gyakorlatilag felmerül egy olyan jellegű 

kérdés, hogy a Presszó üzemeletetését pályáztatás útján ítélte oda a testület annak idején. 

Abban az esetben pedig, ha az üzemeltetőben illetve a bérlő személyében történik változás, 

kell-e kiírnunk új pályázatot vagy a képviselő-testület eltekint ettől. Ezzel kapcsolatban 

először átadja a szót jegyző asszonynak. 

 

Dr. Hanák Mária jegyző: Mivel korábban pályázat útján történt az ingatlan hasznosítása, 

így véleménye szerint üzemeltető váltás esetén ismét ki kell írni a pályázatot. 

 

Lisztmayer János polgármester: Ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy nem pályáztatja 

akkor mi van, tehet-e ilyet a testület? 

 

Dr. Hanák Mária jegyző: Mindent tehet, de jó lenne utánajárni, hogy az jogszerű is legyen. 

 

Stipsits Péter képviselő: A pályáztatás mekkora procedúrával jár? Mennyi költséggel jár? 

 

Lisztmayer János polgármester: Semmi költséggel nem jár, meg kell hirdetni a pályázatot, 

ki kell írni a feltételeket, meg kell adni a kellő nyilvánosságot. Ettől kezdve bárki pályázhat. 

Ez is egy járható út. Ami problémás lehet a totózó-lottózó üzemeltetése. Ez elég komoly 

problémát okozott az előző váltáskor is. Mivel jegyző asszony azt mondta, hogy bármit 

megtehet a testület, így van két variáció: pályáztatja a testület vagy sem.  

 

Dr. Hanák Mária jegyző: A mostani üzemeltető a hölgynek a gyermeke. A hölgynek 

rendelkezésre állnak az üzemeltetésre ugyanazok az engedélyek, mint a fiának?  

 

Csordás Mihály képviselő: A folyamat úgy indulna, hogy a jelenlegi bérlő felmondaná a 

bérleti szerződést? A bérleti szerződés milyen időszakra szól? 

 

Lisztmayer János polgármester: Határozatlan időre szól a szerződés. 

 

Csordás Mihály képviselő: Milyen felmondási idő van a szerződésben? 

 

Lisztmayer János polgármester: Mindenképpen 2018-as történet ez, kérdés az, hogy írjunk-

e ki pályázatot vagy ne legyen pályázat? 

 

Stettner Attila alpolgármester:  Az volt a kérdés, hogy lesz-e valamilyen fennakadás. 

Fennakadás nem lesz. A hölgynek mindenféle jogosítványa van a lottózóhoz is. Egy családi 

vállalkozásnak indult az egész. Azért adta be akkor a fia, mert mikor erről a pályázatról 

döntött a testület, akkor a hölgynek még nem állt rendelkezésre minden papírja, amellyel a 

vállalkozást üzemeltethetné. De azóta megvan minden papírja. Ez csak egy technikai dolog. 

Annak kellene utánanézni, hogy nehogy jogi akadálya legyen az egésznek.  

 

Csordás Mihály képviselő: Véleménye szerint, ha nem szükségszerű, ne legyen tovább 

bonyolítva a folyamat. 

 

Dr. Hanák Mária jegyző: Annyit kér, mivel nem látta még a bérleti szerződést, nem tudja, 

hogy milyen feltételekkel lehet felmondani illetve, hogy ahogy alpolgármester úr is mondta, 

hogy kivel és kinek milyen szerződése, megállapodása van, szeretne utánajárni a kérdésnek. 
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Lisztmayer János polgármester: Javasolja, hogy a jegyző asszonynak legyen megadva a 

lehetőség, hogy nyugodt lelkiismerettel mondhassa azt, hogy nem kell pályáztatni, várjon a 

döntéssel a testület hétfői testületi ülésig. Addig a jegyző asszony utána néz és a kérdőjeleket 

tisztázza, és akkor pontos döntést tudunk hozni. 

 

Dr. Hanák Mária jegyző: Azt nem mondja nyugodt lelkiismerettel, hogy nem kell pályázni, 

mert pályázat útján lett odaítélve a Presszó bérlete, így véleménye szerint most is pályáztatni 

kellene. 

 

Lisztmayer János polgármester: Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Tánccsoportnak a 

kérelme van előtte, tomboladíjat szeretnének kérni a testülettől az általuk megrendezendő 

Szilveszteri bálra. Elmondja, hogy eddig minden civil szervezet kapott ilyen jellegű 

támogatást, ha kért, javasolja, hogy kapjon a Tánccsoport is erre 20.000 Ft-os támogatást. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

egyhangúan a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

202/2017.(XII.14.) határozata 

 

A Német Nemzetiségi Tánccsoport Egyesület támogatásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi Tánccsoport 

Egyesület kérelmének helyt adva 20.000 Ft támogatás megítélésről dönt. A támogatást a 

szilveszteri bál tombolatárgyainak megvásárlásra folyósítja. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: Felkérést kaptunk a Fejér megyei Közgyűlés Elnökétől, 

hogy a megyei önkormányzat által alapított kitüntető címekre javaslatot tegyünk. Elmondja, 

hogy neki javaslata ezzel kapcsolatban nincsen, majd megkérdezi a testület tagjait, hogy nekik 

van-e javasolt személyük.  

 

Mivel javaslat nem volt, így tovább folytatja az ülést.  

 

Lisztmayer János polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy megnyerte az önkormányzat 

az utat, amelyre licitáltunk. Van 1860 m
2
 utunk Pusztavám és Oroszlány között. Rajtunk kívül 

más nem licitált erre az útszakaszra.  

 

Tájékoztatja a testületet illetve az egész lakosságot, hogy elindult a szociális tűzifa kihordása. 

Ezzel együtt felhívja a lakosság figyelmét, hogy akinek ilyen jellegű igénye van, minél 

hamarabb jöjjön és jelezze. 

 

Elmondja, hogy az elmúlt testületi ülés után beszéltek arról, hogy Pusztavám Község 

Önkormányzat foglalkoztatotti létszámát 1 fővel megemelik. Elvileg mindenki tudja, hogy 

kiről van szó. Szavazásra bocsátja, hogy 2018. 01.01-től Pusztavám Község 

Önkormányzatának létszámát megemelik 1 fővel.  

 

 



 18 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

egyhangúan a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

203/2017.(XII.14.) határozata 

 

Az önkormányzat foglalkoztatotti létszámának emeléséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat foglalkoztatotti 

státuszát 1 fővel megemeli. Felhatalmazza a polgármestert a státusz betöltésére. 

 

 

 

Több napirendi pont nem lévén polgármester úr megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.  

  

 

kmf. 

 

 

 

 

Lisztmayer János   Stettner Attila    dr. Hanák Mária 

polgármester     jegyzőkönyv-hitelesítő  jegyző 


