Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29-én
megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u.
64-66.

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29-i nyilvános ülésén
hozott határozatai (teljes határozat a jegyzőkönyvben):
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2014.(I.29.) határozata
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Művelődési
Ház 2013. évi beszámolóját elfogadja.
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
4/2014.(I.29.) határozata
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy határozott, hogy az előterjesztés
elfogadja, ezen belül az Önkormányzat 2014. évi
költségvetéséből az óvoda működési támogatását 3.312
eFt összegben, a gyepmesteri tevékenységet 78 eFt
összegben, a háziorvosi ügyeleti feladatokhoz való
hozzájárulást 1.721 eFt összegben, a társulási működés
általános hozzájárulását 371 eFt összegben, a kistérségi
iroda működésére szánt hozzájárulást 2.388 eFt
összegben állapítja meg.
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
5/2014.(I.29.) határozata
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy határozott, hogy Szeiffert László
támogatási kérelmét nem támogatja.
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
6/2014.(I.29.) határozata
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy határozott, hogy Csákberény
Község Önkormányzatának a Móri Mikrokörzeti
Szociális Intézményi Társulásból történő kiválását,
azaz a tagsági viszonyának 2014. június 30-ai hatállyal
történő megszűntetését támogatja.

Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
7/2014.(I.29.) határozata
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy határozott, hogy Pusztavám
Község Önkormányzata és a Pusztavámi Német
Nemzetiségi Önkormányzat közötti Megállapodást
2015. január 31-éig hatályában fenntartja

Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29-én
megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u.
64-66.
Jelen vannak:
Merkatz László
Kubinyi Balázs
Gerlinger Tibor
Pratsler János
Zombó Norbert

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Megjelent meghívott:
Dr. Légrádi Gábor
Bartók Béla

jegyző
alpolgármester

Merkatz László polgármester köszönti a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelent
képviselőket, meghívottakat. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel a testület 5
tagja jelen van. Pintér István és Lisztmayer János képviselők munkahelyi elfoglaltságuk miatt
távolmaradásukat jelentették be.
Tisztelettel köszönti Törő Gábor országgyűlési képviselő urat.
Merkatz László polgármester ismerteti a napirendi pontokat, melyeket a képviselő-testület 5
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad.

Napirendi pontok:
Napirend előtt: Szennyvíz-beruházás adósságrendezés
Előadó: polgármester, meghívott vendég: Törő Gábor úr, Országgyűlési Képviselő
1.napirendi pont: Beszámoló a Művelődési Ház 2013. évi tevékenységéről
Előadó: polgármester
2.napirendi pont: 2014. évi költségvetés első tárgyalása – óvodai és kistérségi
hozzájárulások meghatározása
Előadó: polgármester
3.napirendi pont: két ülés közötti eseményekről tájékoztatók, bejelentések
Előadó: polgármester
4.napirendi pont: Szeiffert László támogatási kérelme
Előadó: polgármester

5.napirendi pont: Csákberény kiválása a Móri Mikrokörzeti Szociális Intézményi
Társulásból
Előadó: polgármester
6.napirendi pont: Pusztavám Község Önkormányzata és a Pusztavámi Német
Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodás felülvizsgálata
Előadó: polgármester/jegyző
7.napirendi pont: Faluház felújítási munkálatok elszámolása
Előadó: polgármester
8.napirendi pont: Képviselői bejelentések
Napirend előtt: Szennyvíz-beruházás adósságrendezés
Előadó: polgármester, meghívott vendég: Törő Gábor úr, Országgyűlési Képviselő
Merkatz László polgármester:
A napirendi pontok előtt röviden összefoglalja, tájékoztatja a képviselő testületet és a
lakosságot a szennyvíz beruházás adósságszolgálatának rendezéséről. (Az összefoglalás jelen
jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Megköszöni Törő Gábor országgyűlési képviselő úrnak a
nyújtott sok segítségét és átadja a szót a képviselő úrnak.
Törő Gábor országgyűlési képviselő úr:
Minden település más és más problémával küzd. Pusztavám községnek adósságállománya
nem volt soha. Mégis egy olyan kezességvállalás nyomta a vállát, amely ha lehívásra kerül
össze tud zuhanni egy településnek a költségvetése. Mivel itt a Viziközmű Társulat mögött a
pusztavámi lakosok vannak, a település lakóit is érinti ez a teher. A második konszolidációs
törvény megalkotásakor úgy alkották meg-e törvényt, hogy a kezességvállalás is beférjen
abba a kategóriába, ahol az állam át tudja vállalni ezt a terhet. A megítélt 200.000.000 Ft is
úgy született, hogy ez az összeg elegendő forrása annak, hogy a 380.000.000 Ft-os
adósságállomány kiváltható legyen a hitelező banknál. Egy megállapodás fog születni ezután
a bankkal, amely megállapodással „lenullázza” a Viziközmű Társulati hitelállományt, és
innentől kezdve az önkormányzat is fellélegezhet, s egyéb tevékenysége felé tudja fordítani
figyelmét. Megköszöni az együttműködést, mivel ez egy közös munka volt a polgármester
úrral. Örül, jó érzés tölti el, hogy egy ilyen nagy eredményt tud felmutatni, az egyéb
fejlesztések mellet. Köszöni a segítséget és felajánlja további együttműködését.
Merkatz László polgármester:
Köszöni a képviselőknek, hogy ők is megadták a kellő segítséget. Majd tájékoztatja a
képviselőket, lakosságot, hogy ebben a térségbe, ebben a választókörzetben, ebben az
országgyűlési ciklusban valamivel több, mint 8 milliárd forint fejlesztési pénz érkezett. Ez
minden egyes itt élő lakosra vetítve 229.000 Ft-ot jelent. Ha ezt összehasonlítjuk a 20062010-es ciklusnak ugyanezzel a mutatószámával, akkor ott 38.000 Ft érkezett egy lakosra

vetítve. El lehet ezen gondolkodni. A 8 milliárd Ft-ból mindent beleszámolva Pusztavámra
több, mint 560.000.000 Ft „jött”. Ez a teljes keret 7%-a!
Megkérdezi, hogy van-e észrevétele, hozzászólása a képviselőknek ehhez a témakörhöz?
Észrevétel, hozzászólás hiányában rátér a következő, első napirendi pont megtárgyalására.
1.napirendi pont: Beszámoló a Művelődési Ház 2013. évi tevékenységéről
Előadó: polgármester
Merkatz László polgármester:
Törvény szerint kötelező ezen napirendi pont tárgyalása. A Művelődési Ház vezetőnk
elkészítette a beszámolóját a 2013. évi tevékenységéről, mely a képviselő társak részére
kiküldésre került. Andrea pontokba szedte azokat az eseményeket, amelyek a Művelődési
Házban történtek. Ezek a pontok tovább is bonthatók, hiszen van olyan, amely egy-egy
sorozatot ölel fel. Ha összeadjuk, hogy hány pontba foglalta össze a történéseket, akkor 55
tétel jön ki. Mondhatjuk, hogy hetente történt program a Művelődési Házban. Ebben
nincsenek benne a csoportok, klubok állandó foglalkozásai, próbái. Ezekről a végén külön
említés található. Látható, hogy Művelődési Házunk népszerű, kihasználtsága viszonylag
nagy. Sokféle rendezvény történik ebben az intézményünkben: író-olvasó találkozók,
kiállítások, bálok, esküvők, települési rendezvények, fesztiválok stb. Reméljük, hogy a
jövőben is így marad.
Átadja a szót a Képviselő-testületnek észrevételeik megtételére.
Pratsler János képviselő:
Egy összeszedett anyagot láthatunk. Azonban arra kéri a lakosságot, hogy a rendezvényeken
még nagyobb számba vegyünk részt. Általában az ünnepségeket, rendezvényeken ugyanazok
az arcok láthatók mindig. Sokszor hiányzik a nagy számú közönség.
Merkatz László polgármester:
Elmondja, hogy jelenleg egy lista van készülőben a kiemelt ünnepekről, állami
rendezvényekről törvénynek megfelelően.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2014.(I.29.) határozata

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Művelődési
Ház 2013. évi beszámolóját elfogadja.
Felelős: Merkatz László polgármester
Határidő: Azonnal

2.napirendi pont: 2014. évi költségvetés első tárgyalása – óvodai és kistérségi
hozzájárulások meghatározása
Előadó: polgármester
Merkatz László polgármester:
Az óvoda életében jelentős átszervezés történt. Ennél az átszervezésnél sem az ott dolgozók,
sem a szolgáltatást igénybe vevők: szülők, gyermekek az átszervezésből ezen változásokból
legfeljebb pozitív dolgot, de negatívumot semmiképpen nem érezhettek. Az épületüzemeltetés
és konyhaműködés került át önkormányzati feladatellátásba, a többi társulási ellátásban
maradt. Majd, röviden összefoglalva ismerteti pontról pontra az előzőleg már kiküldött
anyagot.
Kéri, hogy a képviselők tegyék meg észrevételeiket.
Zombó Norbert:
A C) pontnál, a háziorvosi ügyeletnél, az órák változatlanul hagyása mellett a 20%-kal
kevesebb hozzájárulás nem okoz-e színvonalbeli csökkenést. Az elmúlt egy-két évben jó
néhányszor fel kellett keresni sajnos az ügyeletet, de a gyakorlati tapasztalata volt, hogy jobb
egyből Székesfehérvárra menni, mivel véleménye szerint Móron az ügyelet sajnos csak
„jelképesen” működik.
Merkatz László polgármester:
Ez az ügyelet egy háziorvos szintű ügyeltet jelent. Ennek a kórházi ügyelethez semmi köze.
Ez törvényi kötelezettség. Sajnos ezt egymagunk nem tudjuk megoldani, csak társulásban.
Ugyanolyan ellátást kapunk, mintha egy sima háziorvosi rendelésre mennénk. Itt ezen
sorokban kizárólag a háziorvosi ügyeletről beszélünk.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
4/2014.(I.29.) határozata
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy határozott, hogy az előterjesztés

elfogadja, ezen belül az Önkormányzat 2014. évi
költségvetéséből az óvoda működési támogatását 3.312
eFt összegben, a gyepmesteri tevékenységet 78 eFt
összegben, a háziorvosi ügyeleti feladatokhoz való
hozzájárulást 1.721 eFt összegben, a társulási működés
általános hozzájárulását 371 eFt összegben, a kistérségi
iroda működésére szánt hozzájárulást 2.388 eFt
összegben állapítja meg.
Felelős: Merkatz László polgármester
Határidő: 2014. február 19.
3.napirendi pont: két ülés közötti eseményekről tájékoztatók, bejelentések
Előadó: polgármester
Ismerteti az elmúlt időszak főbb eseményeit.
December 12-én Nagyvelegen volt a kihelyezett Kistérségi és Szociális Mikro-társulási ülés.
Itt különböző aktuális feladat került elfogadásra: a 2014. évi munkaterv, a 2014. évi belső
ellenőrzési terv.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Magyar Államkincstártól megérkezett a záradékolása a
2011. évi, a 2012. évi gazdálkodásunkkal kapcsolatosan, mindkét év gazdálkodását az
Államkincstár elfogadta, lezárta.
A Mozgássérült Klub, az Evangélikus Egyházközség és a Német Nemzetiségi Fúvószenekar
is megküldte az előző évi kapott támogatásáról az elszámolást.
Január 22-én óvodánkat két oldalról is öröm érte: a Sportegyesületen keresztüli pályázatban
50.000 Ft-ot nyert, illetve a Régiók Fejlesztéséért Egyesület által benyújtott nyertes
pályázatán keresztül az óvoda jelentős eszközfejlesztésben illetve programban részesülnek a
gyerekek.
2005-2006-ban Állami Számvevőszék ellenőrzést hajtott végre a csatornázással kapcsolatban.
Annak idején nagy port kavart, hogy milyen kamat mellet, milyen összeget kell visszafizetni
az önkormányzatnak, mely összeg befizetését már abban az évben sikerült megakadályozni,
leállítani, azonban a kamatfizetési kötelezettség még a levegőben lógott. Az Államkincstártól
érkezett levélben tájékoztatnak bennünket, hogy a kamatfizetési kötelezettségünk sem volt
jogos, így ezen összeget sem kell befizetnünk utólagosan.
4.napirendi pont: Szeiffert László támogatási kérelme
Előadó: polgármester
Merkatz László polgármester:
Írásban megküldésre került Szeiffert László kérelme, mely a sporttevékenységéhez kér
támogatást. Átadja a szót a képviselő testületnek.

Kubinyi Balázs alpolgármester:
Nem igazán derül ki, hogy valójában mit kér az úr, milyen támogatást, és mennyit. Nem
igazán tudjuk, hogy miről döntünk.
Gerlinger Tibor képviselő:
Se megszólítás nincs a levélben, primitív módon van leírva, még aláírás sincsen rajta. Sem
összeg, sem semmi más nem szerepel érdemben benne.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
5/2014.(I.29.) határozata
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy határozott, hogy Szeiffert László
támogatási kérelmét nem támogatja.
Felelős: Merkatz László polgármester
Határidő: 2014. február 28.
5.napirendi pont: Csákberény kiválása a Móri Mikrokörzeti Szociális Intézményi
Társulásból
Előadó: polgármester
Merkatz László polgármester:
Csákberény község önkormányzata keresett meg minket, hogy önkormányzatuk december
folyamán döntést hozott, hogy a Móri Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulásban
fennálló tagsági viszonyát 2014. június 30-i hatállyal meg kívánja szüntetni, erről a képviselő
testületi határozat kivonatát is megküldte. A jelenleg hatályos megállapodás szerint hét
település tagja ennek a Társulásnak. Csákberény jelen pillanatban közös önkormányzati
hivatalt tart fenn Csókakővel és Söréddel. Ez a három település a továbbiakban együtt kívánja
megoldani a szociális feladatait. Megakadályozni a kiválást nem tudjuk, nem is akarjuk,
természetesen június 30-ig minden egyes bevétellel és kiadással el kell a Társulás felé
számolnia, innentől tud kiválni.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Pusztavám Község Önkormányzat

Képviselő-testületének
6/2014.(I.29.) határozata
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy határozott, hogy Csákberény
Község Önkormányzatának a Móri Mikrokörzeti
Szociális Intézményi Társulásból történő kiválását,
azaz a tagsági viszonyának 2014. június 30-ai hatállyal
történő megszűntetését támogatja.
Felelős: Merkatz László polgármester
Határidő: 2014. február 28.

6.napirendi pont: Pusztavám Község Önkormányzata és a Pusztavámi Német
Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodás felülvizsgálata
Előadó: polgármester/jegyző
Merkatz László polgármester:
Decemberben egy napirendnél említésre került Pusztavám Község Önkormányzata és a
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat együttműködése. Az erre vonatkozó
Megállapodás jelenleg is működik, érvényes. Tudomásunk szerint a Pusztavámi Német
Nemzetiségi Önkormányzat nem tárgyalt olyan napirendet, amelyben jelen megállapodás
módosításáról döntene.
Dr. Légrádi Gábor jegyző:
Törvényi kötelezettségünk ezen Megállapodás minden év január 31-éig történő
felülvizsgálata. Álláspontom szerint a Megállapodás szerint az együttműködésünk megfelelő,
javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy a Megállapodást ezévre még hatályában fenntartani
szíveskedjen, és immár az újonnan felálló Képviselő-testületek feladata legyen ennek a
további felülvizsgálata.
Gerlinger Tibor képviselő:
Jelenleg ez ügyben mint a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke nyilatkozni
nem tud, mivel testületi ülésük az idén még nem volt.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

7/2014.(I.29.) határozata
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy határozott, hogy Pusztavám
Község Önkormányzata és a Pusztavámi Német
Nemzetiségi Önkormányzat közötti Megállapodást
2015. január 31-éig hatályában fenntartja
Felelős: Merkatz László polgármester
Határidő: 2015. január 31.
7.napirendi pont: Faluház felújítási munkálatok elszámolása
Előadó: polgármester
Merkatz László polgármester:
Elkészült egy kimutatás az Faluház felújítás elszámolásával kapcsolatban. A számlamásolatok
is elérhetők mindenki számára, amennyiben igény van rá.
A felújítási munkálatok a 2013. évben összesen 2.730.071,- Ft költségkihatással jártak. A
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat összesen 910.000,- Ft összeget teljesített, így
a jelenleg még fennálló kötelezettsége 1.820.071,- Ft. Kérjük, hogy ezen kötelezettségét kettő
részletben teljesítse: az első részlet (a P.N.N.Ö. 2013. évi költségvetésében elkülönített
1.456.000,- Ft) átutalásával 2014. február 10-ig, a második részlet (364.071,- Ft) átutalásával
2014. február 28-ig.
8.napirendi pont: Képviselői bejelentések
Gerlinger Tibor képviselő:
Pusztavámon nagyon kemény a víz, van-e mód és lehetőség, hogy pályázaton valami
vízlágyító berendezés kerüljön beépítésre a rendszerbe? Jelen állapot szerint nagyon sok
mosógép meghibásodhat.
Merkatz László polgármester:
Ígéretet tesz, hogy megvizsgáljuk ennek lehetőségét.
Zombó Norbert képviselő:
A Vérteskertben napokig nem volt az egyik utcában világítás, köszöni a lakosok nevében,
hogy ez a probléma megoldódott.
Az útfelújításokkal kapcsolatban a Vérteskert felé terelődött a forgalom, ahol van egy néhány
száz méteres szakasz a Fűrészüzem környékén, amit mindenképpen meg kéne javítani a
tavasz folyamán.

Merkatz László polgármester:
Az idei költségvetésbe javaslatot kívánunk tenni a Vérteskert területén a Hegyalja utcai
feljáró szakaszára, valamint a Vasútállomáson lakók közlekedését is meg kívánjuk oldani.
Voltak itt már lakosok a Fűrészüzemi problémával. Ezen út nem az önkormányzatunk
tulajdona ugyan, de mindenképpen szeretnénk ezen útszakaszt is kijavítani.
Kubinyi Balázs
Ez az útszakasz nagy részében az Erdőgazdaságé. Az elmúlt évben be volt tervezve ezen
útszakaszra egy teljes aszfaltozás. Tudomása szerint az idei évben ismét tárgyalásra került, és
az Erdészet ezen szakaszt leaszfaltozza.
Gerlinger Tibor képviselő:
Hallotta, hogy a Vérteskertben két utcában valami nagyon murvás dolog került kiszórásra.
Tudunk-e róla?

Merkatz László polgármester:
Velünk egyeztetve került kiszórásra ez az anyag.
Pratsler János képviselő.
Új szemétszállító cégünk van. A lakosok kérdezik, hogy akik eddig átutalással fizettek, és így
kívánnak továbbra is fizetni, hogyan tehetik ezt meg.
Merkatz László polgármester:
Az új szolgáltatónak a lakosokkal egyedi szerződést kell kötni. A szolgáltató üzletkötői
felkeresik február hónapban a lakosságot.
Dr. Légrádi Gábor jegyző:
Tájékoztatja a T. Képviselő-testületet és a lakosságot, hogy új szelektív hulladék-gyűjtő
szigetek kerültek kihelyezésre. Felhívja mindenki figyelmét, hogy a szelektív hulladékgyűjtésre szélesebb körben van lehetőség.
Merkatz László polgármester:

A Hulladékgazdálkodási törvény értelmében 2015. januárjától kötelező háztartási szelektív
hulladék gyűjtés lesz. A jelenlegi cég, aki most hordja a szemetet tőlünk, igen szimpatikus
házi szelektív hulladékgyűjtési módot és dinamikus lomtalanítást vázolt fel nekünk.
Több tárgy nem lévén Merkatz László polgármester megköszönte a munkát, és a képviselőtestület ülését bezárta.
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