JEGYZŐKÖNYV
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 10.
napján (csütörtökön) 18.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

Határozatok:
29/2018. (V.10.)
30/2018. (V.10.)
31/2018. (V.10.)
32/2018. (V.10.)

a napirendi pontokról
az óvoda fűtéskorszerűsítésére kivitelező kiválasztásáról
az óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról
az Általános Iskola támogatásáról
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JEGYZŐKÖNYV
amely felvételre került 2018. május 10.-én, csütörtökön 18.00 órakor a Pusztavámi Német
Nemzetiségi Önkormányzat rendkívüli testületi ülésén.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helysége: 8066 Pusztavám, Kossuth L. u. 6466.

Jelen vannak:
Gerlinger Tibor
Krebsz Ferencné
Stettner Attila

PNNÖ elnök
PNNÖ képviselő
PNNÖ képviselő

Dr. Hanák Mária
Unger Vicky

jegyző
jegyzőkönyvvezető

Gerlinger Tibor PNNÖ elnök köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket.
Megállapítja, hogy 3 képviselő jelen van, így a képviselő-testületi ülés határozatképes.
Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok elfogadására.
A Képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot
hozta:
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2018. (V.10.) számú határozata
A napirendi pontokról
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. május 10. napján
megtartott képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el:
Napirendi pontok:
1./Pusztavámi Szivárvány Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde fűtéskorszerűsítése
Előadó: Gerlinger Tibor elnök
2./Óvodai beiratkozás időpontjáról döntés
Előadó: Gerlinger Tibor elnök
3./Általános Iskola programjainak támogatásra irányuló kérelem elbírálása
4./ Egyebek
Napirendi pontok:
1) Pusztavámi Szivárvány Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde fűtéskorszerűsítése
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: Ismerteti a képviselőkkel az előzetesen kiküldött anyag
alapján a Pusztavámi Szivárvány Óvoda fűtéskorszerűsítésére beérkezett 3 darab árajánlatot.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy 2 árajánlat bőven túllépi az óvoda fűtéskorszerűsítésére
tervezett, EMMI-nél megpályázott anyagi forrást, mivel az csak 7 millió forint.
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Javasolja, hogy a Cseh & Koller Csőszerelő Bt. által benyújtott árajánlatot tárgyalja meg a
képviselőtestület. Ezt az árajánlatot részletesen ismerteti a képviselőkkel.
Kifogásolja viszont, hogy az ajánlat nem tartalmazza az egy épületén belül lévő, különböző
fenntartású óvoda és óvodai főzőkonyha fűtésének a különválasztását. A kapott forrás arra is
kitér, hogy ezt a különválasztást meg kell oldani. Az elszámoláshoz fontos, hogy a fűtés
külön legyen szedve a két intézménynél egy épületen belül.
Kéri Stettner Attila képviselőt, hogy tárgyaljon a Cseh & Koller Csőszerelő Betéti társasággal
erről, hogy foglalják ezt is bele az ajánlatukba.
Stettner Attila képviselő: Ismerteti az EMMI pályázathoz tartozó támogatói szerződést.
Felhívja Gerlinger Tibor figyelmét arra, hogy a támogatói szerződésben nincsen leírva, hogy
a fűtéskorszerűsítésre kapott forrást arra kell fordítani, hogy a két fűtési rendszert külön
kellene választani. A pályázati anyag magában foglalja, hogy az óvoda épülete két
intézményt érint. Nincsen anyagi forrás arra, hogy szétválasztjuk a két intézmény fűtési
rendszerét.
Ő is javasolná a különválasztást, mert jó dolognak tartja tisztán látni a számokat, de nincsen
rá anyagi forrás. Még a legolcsóbb árajánlat is nagyobb pénzügyi ráfordítást igényel, mint
amennyit a Nemzetiségi Önkormányzat pályázati forrásból tud rá fordítani. A kapott forrást
arra kell költeni, amire kapta a Nemzetiségi Önkormányzat, és az pedig a fűtéskorszerűsítés.
Véleménye szerint a jelenlegi Pusztavám Község Önkormányzata és Pusztavámi Német
Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló megállapodás, miszerint a PNNÖ az épület teljes
rezsiköltségének a 40 %-át kifizeti, megállja a helyét.
Felhívja képviselő társai figyelmét arra, hogy kevés az idő, el kell fogadni az árajánlatot,
mivel június végén neki kell állni a munkálatoknak.
Krebsz Ferencné képviselő: Mindenféleképpen a pályázati forrásból kapott 7 millió forinttal
kell elszámolni az EMMI felé, függetlenül attól, hogy részletesen milyen munkálatokból áll a
fűtéskorszerűsítés.
Stettner Attila képviselő: Javasolja, hogy szerződéskötés előtt a vállalkozóval még tárgyalni
kell.
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: Úgy gondolja, hogy a három ajánlat közül a Cseh & Koller
Bt ajánlatot el lehet fogadni, de javasolja, hogy a szerződéskötés előtt még tárgyaljanak a
vállalkozóval a részletekről.
Javasolja a Cseh & Koller Csőszerelő Bt ajánlatának az elfogadását.
A Képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot
hozta:
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2018. (V.10.) számú határozata
az óvoda fűtéskorszerűsítésére kivitelező kiválasztásáról
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az óvoda
fűtéskorszerűsítésére beérkezett 3 árajánlatot. Az ajánlatok közül a legkedvezőbbet, a Cseh &
Koller Csőszerelő Bt. (8060 Mór, Bányász utca 26.) ajánlatát fogadta el.
Felhatalmazza az Elnököt, hogy az ajánlat szerinti tartalommal a vállalkozási szerződést
aláírja.
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2) Óvodai beiratkozás időpontjáról döntés
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: Ismerteti a képviselőkkel a Pusztavámi Szivárvány Óvoda
Egységes Óvoda – Bölcsőde 2018/2019-es tanévre való beiratkozási időpontjait, melyek a
következők: 2018.május 14. 2018.május 15. 8:00 - 16:30 óra. Helyszíne az óvoda.
Javasolja az időpontok elfogadását.
A Képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot
hozta:
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2018. (V.10.) számú határozata
az óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztavámi Szivárvány
Óvoda Egységes Óvoda – Bölcsőde 2018/2019-es tanévre való beiratkozási időpontjait
2018.május 14., 2018.május 15. 8:00 - 16:30 óra időpontokban határozza meg.
3) Általános Iskola programjainak támogatásra irányuló kérelem elbírálása
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: Ismerteti a képviselőkkel a Móri Radnóti Miklós Általános
Iskola Pusztavámi Tagiskolája Német Nyelvi munkaközösségétől érkezett kérelmet.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy ezt a kérelmet már februárban nyújtotta be az Iskola Német
Nyelvi munkaközössége, csak a képviselő-testület elhalasztotta a döntést.
Mivel az Iskola Német Nyelvi munkaközössége megkéri az NNÖ képviselő-testületét, hogy a
2018. május 27. és június 01. közötti időszakban megrendezésre kerülő osztrák nyelvtanulási
tábort támogassák, ezért most már sürgetővé vált a támogatási kérelem elbírálása.
A másik kérelmük pedig a júniusban megrendezésre kerülő iskolai német nemzetiségi
hagyományőrző tábor költségeihez való hozzájárulása.
Továbbá javasolja, hogy kérelemnek megfelelően az Önkormányzat járuljon hozzá a két
program útiköltségeihez.
Stettner Attila képviselő: Javasolja, hogy a két program közül a tábort támogassa a
képviselő testület, mivel abban 65 gyermek érintett, az osztrák nyelvi úton viszont csak 10
gyermek érintett. Így több gyerekhez jut el a támogatás.
Krebsz Ferencné képviselő: Javasolja, hogy mindkét program kerüljön támogatásra, de
létszámarányosan. Javasolja, hogy a német nemzetiségi hagyományőrző tábort támogassák a
kérelem alapján 127.000,- Ft célzott útiköltség támogatással és a „nyelvtanulás külföldön”
programot 60.000,- Ft célzott útiköltség támogatással.
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: felteszi szavazásra az elhangzott javaslatot.
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A Képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot
hozta:
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2018. (V.10.) számú határozata
az Általános Iskola támogatásáról
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola
támogatás megítélésére irányuló kérelmét megtárgyalva az alábbi döntést hozta: a német
nemzetiségi hagyományőrző tábort 127.000,- Ft célzott útiköltség támogatásban, a
„nyelvtanulás külföldön” programot 60.000,- Ft célzott útiköltség támogatásban részesíti.

4) Egyebek
4A)
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: Tájékoztatja a képviselő-testületi tagokat arról, hogy a
Pusztavámi Általános Iskolában megtörtént a beiratkozás a 2018/2019-es tanévre. Akkora
létszámmal íratták be a gyerekeket a szülök, hogy 2018. szeptemberétől 2 első osztályt tud
indítani az Iskola. Mivel várhatóan szeptembertől, fenntartóváltásra kerül sor, ezért kéri az
Iskola a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat anyagi támogatását a második
osztály új termének a berendezéséhez. Javasolja, hogy amennyiben döntés születik arról,
hogy sor kerül-e a fenntartóváltásra, akkor előfinanszírozásként a PNNÖ tudna adni anyagi
támogatást az Iskolának, mely a terem berendezésénél segítség lehetne.
Krebsz Ferencné képviselő: Úgy gondolja, hogy addig nem tud adni a PNNÖ anyagi
támogatást a terem berendezésére, amíg nem a PNNÖ a fenntartó.
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: Egyetért képviselő társával. Ő is csak akkor finanszírozná az
iskolának ezen költségeit, amikor már véglegessé vált a fenntartóváltás, csak szerette volna,
ha a képviselő testület már előre tárgyalja a témát.
4B)
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: Tájékoztatásként mondja el képviselőtársainak, hogy
Pusztavám Község háziorvosa 2018. július elsejével nyugdíjba megy, így a község orvosi
ellátása egyelőre nem biztosított.
Tudja, hogy Pusztavám Község Önkormányzata mindent megtesz, hogy ez a probléma
megoldódjon, de ettől függetlenül ő is beszélt Dr. Papp Katalin nagyvelegi háziorvossal, és
tájékoztatja a képviselőket, hogy a doktornő átmenetileg, amíg nem betöltött a hely szívesen
vállalná a községben a helyettesítést 2018.július hónapban és 2018.szeptember, október,
november hónapokban. Javasolja, hogy az Önkormányzat vegye fel a kapcsolatot a
doktornővel. Ugyanakkor beszélt Nagyné Dr. Farkas Ildikó fogszakorvossal is, aki azt a
tanácsot adta a pusztavámi fogszakorvosi körzet betöltésével kapcsolatosan, hogy az
Önkormányzat keresse meg az országban lévő négy egyetemet, és hirdesse meg a
fogszakorvosi praxist.
Stettner Attila képviselő: Köszöni az információkat, de biztosítja a képviselőket, hogy
Pusztavám Község Önkormányzata több fórumon is keres háziorvost, mindent megtesz annak
5

érdekében, hogy a község lakossága ne maradjon orvosi ellátás nélkül. Nehéz orvost találni,
mert Magyarországon általános probléma a háziorvos hiány.
4C)
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a mai napon a lakosság
postaládaiban egy szórólap került elhelyezésre, amelyen a Pusztavámi Önkormányzat
nevében vashulladékot és elektromos hulladékot gyűjtenek az iskola és az óvoda javára.
Félrevezetőnek tartja a szórólapot. Sem az iskola, sem az óvoda nem tud e fajta támogatásról.
Javasolja, hogy ne legyen ilyen jellegű gyűjtési lehetőség. Az iskolában folyamatosan van
lehetőség az elektromos hulladék lerakására. Ennek a bevételi része közvetlenül az iskolát
illeti meg.
Stettner Attila képviselő: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Önkormányzat nem járult
hozzá ilyen jellegű gyűjtéshez.
Krebsz Ferencné képviselő: Javasolja, hogy az Önkormányzat határolódjon el ettől és
szintén szórólapozza ki a lakosság körében, hogy ez egy megtévesztés volt.
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: Nyomatékosan kéri az Önkormányzatot, hogy több
lehetséges fórumon, pld. a közösségi oldalon és újságban is határolódjon el ettől az
Önkormányzat.
4D)
Stettner Attila képviselő: Javasolja, hogy járják körbe azt a lehetőséget, hogy szórólap
készüljön a Pusztavámi Német Nemzetiségi csoportokról, esetleg egy kisfilmet is el lehetne
készíteni.
Több tárgy nem lévén Gerlinger Tibor PNNÖ elnök megköszönte a munkát és a képviselőtestület ülését bezárta.

Kmf.

Gerlinger Tibor
PNNÖ elnök

Dr. Hanák Mária
jegyző

Stettner Attila
Képviselő, jegyzőkönyv hitelesítő
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