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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-i  nyilvános ülésén 

alkotott rendeletei: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2014. (II. 20.) sz. önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról 

 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselőtestületének. 

3/2014. (II. 20.)  önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselőtestületének. 

4/2014. (II. 20.)  önkormányzati rendelete 

a 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-i nyilvános ülésén 

hozott határozatai (teljes határozat a jegyzőkönyvben): 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

8/2014.(II.19.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2014. évi 

Falunapok előkészületeiről szóló beszámolót elfogadja.  
 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

9/2014.(II.19.) határozata 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Művelődési 

Ház működési rendjének meghatározására vonatkozó, 

az Önkormányzat és a Civil szervezetek közötti 

Együttműködési Megállapodás tervezetét elfogadja. 

Felhatalmazza Merkatz László polgármestert az 

Együttműködési Megállapodás aláírására. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

10/2014.(II.19.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az Állami 

Ünnepek, állami és helyi kiemelt rendezvények 

szervezése módjáról, felelőseiről szóló előterjesztést, 

változatlan tartalommal elfogadja. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

11/2014.(II.19.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

szennyvízkezelési bérleti díj felhasználásáról szóló 

előterjesztést elfogadja. 
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

12/2014.(II.19.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Faluházzal 

kapcsolatos elszámolást, 1.820.071 Ft összegben 

elfogadja. Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott 

továbbá, hogy a Pusztavámi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat részére, a 2014. évre szóló 

támogatásként 200.000,- Ft támogatási összeget 

biztosít, amely összeggel a fizetendő összeget 

csökkenti. Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott 

továbbá, hogy a fentiek szerint fennmaradó 

1.620.071,- Ft összeget a Pusztavámi Német 

Nemzetiségi Önkormányzat kettő részletben jogosult 

megfizetni, 1.000.000,- Ft-ot 2014. március 15-éig, 

620.071,- Ft összeget pedig 2014. június 30-áig. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

13/2014.(02.19.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat (továbbiakban: 

Önkormányzat) Képviselő-testülete az EMVA 

társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 

5./2014 (II .6.) közlemény 3. számú melléklete alapján az 

alábbi döntést hozza: 

 

Az Önkormányzat előzetes csatlakozási szándékkal részt 

kíván venni az EZER-JÓ Vidékfejlesztési Egyesület 2014-

2020. közötti programozási időszakra vonatkozó 

vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési 

Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS tervezési 

területének előzetes elismerésében. 

 

A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy az Irányító Hatóság 5./2014 (II .6.) 

közlemény 3. számú mellékletében szereplő csatlakozási 

szándéknyilatkozatot írja alá, valamint felkéri arra, hogy 

gondoskodjon a Csatlakozási Szándéknyilatkozat két 

eredeti példányának az EZER-JÓ Vidékfejlesztési 

Egyesülethez történő eljuttatásáról. 
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

14/2014.(II.19.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. §-a 

alapján az Önkormányzat 2015. évi saját bevételének 

várható összegét 220.000 eFt-ban, a 2016. évi saját 

bevételének várható összegét 225.000 eFt-ban, a 2017. 

év saját bevételének várható összegét pedig 230.000 

eFt-ban állapítja meg. Pusztavám Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 

úgy határozott, hogy az adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei 2015., 2016. és 

2017. évekre tervezett várható összegeit nulla 

forintban állapítja meg.  

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

15/2014.(II.19.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a lengyel 

településsel való kapcsolatfelvételt előzetesen 

támogatja. Felhatalmazza Polgármester urat egy ilyen 

tartalmú válaszlevél megküldésére. 
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-én 

megtartott nyilvános üléséről. 

 

 

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

64-66. 

 

Jelen vannak: 

 

Merkatz László  polgármester 

Kubinyi Balázs alpolgármester 

Pratsler János  képviselő 

Zombó Norbert képviselő 

 

Megjelent meghívott: 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző 

 

 

Merkatz László polgármester köszönti a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelent 

képviselőket, meghívottakat. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel a testület 4 

tagja jelen van. Bartók Béla alpolgármester, Lisztmayer János, Pintér István képviselők 

betegségük miatt távolmaradásukat jelentették be. Gerlinger Tibor képviselő késését jelentette 

be. 

 

Merkatz László polgármester ismerteti a napirendi pontokat, melyeket a képviselő-testület 4 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad.  

 

 

Napirendi pontok: 

 

1.napirendi pont: Beszámoló a 2014. évi Falunapok előkészületeiről  

Előadó: polgármester / művelődési ház vezető 

 

2. napirendi pont: Pusztavám Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése  

Előadó: polgármester 

 

3. napirendi pont: Beszámoló a képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség 

teljesítéséről  

Előadó: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke 

 

4.napirendi pont: Bejelentések, tájékoztatók megtétele  

Előadó: polgármester 

 

5.napirendi pont: Rendelet a kommunális szennyvíz begyűjtéséről  

Előadó: jegyző 

 

6.napirendi pont: Rendelet a hulladékgazdálkodásról  

Előadó: jegyző 
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7.napirendi pont: 2014. évi választásokra HVB és SzSzB tagok megbízása   

Előadó: polgármester 

 

8.napirendi pont: Művelődési Ház működési rendjének meghatározása  

Előadó: jegyző / polgármester 

 

9. napirendi pont: Döntés az Állami Ünnepek, állami és helyi kiemelt rendezvények 

szervezése módjáról, felelőseiről  

Előterjesztő: polgármester 

 

10. napirendi pont: Döntés a szennyvízkezelési bérleti díj felhasználásáról  

Előadó: polgármester 

 

11. napirendi pont: Tájékoztatás a Faluház felújítási munkák elszámolásáról  

Előadó: polgármester 

 

12. napirendi pont: Tájékoztatás a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulás 

helyzetéről  

Előadó: polgármester 

 

13. napirendi pont: Leader Egyesület létrehozásához szándéknyilatkozat elfogadása  

Előadó: polgármester 

 

14. napirendi pont: Rendelet közigazgatási szünet megállapításáról  

Előadó: jegyző/ polgármester 

 

15. napirendi pont: Stabilitási törvénynek való megfelelés  

Előadó: polgármester / jegyző 

 

16. napirendi pont: Megyei Közgyűlés felhívása – lengyel kapcsolat kialakítására  

Előadó: polgármester 

 

17. napirendi pont: Képviselői kérdések, interpellációk  

 

 

 

1.napirendi pont: Beszámoló a 2014. évi Falunapok előkészületeiről  

Előadó: polgármester / művelődési ház vezető 
 

Merkatz László polgármester:  

 

Köszönti Leitner Andreát a Művelődési Ház vezetőjét. A beszámoló írásos része kiküldésre 

került. Kéri ezt az anyagot egy váznak tekinteni, különös tekintettel a negyedik bekezdésre, 

ahol a költségvetési dolgokra tér ki az intézményvezető asszony. A három nap programja a 

megszokott rend szerint, de új elemeket tartalmazva került a testület elé.  

 

 

Leitner Andrea művelődési ház vezető: 
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A falunapi előkészületekről a beszámoló minden testületi tag részére kiküldésre került. 

Részletesen ezt nem szeretné ismertetni, annyit kíván hozzátenni, hogy mindenkinek az 

ötleteit, építő jellegű javaslatait várja. Ez egy vázlat, kibővíthető, változtatható. Ami még 

fontos, hogy lesz márciusban egy civil fórum is, ahova a civil szervezetek is elmondhatják és 

kiegészíthetik a javaslatot, így együtt rakhatjuk össze falunapi rendezvényünket. Fontos 

dolog, hogy az idei falunapi programok két pályázat segítségével és az önkormányzat 

támogatásával fognak megvalósulni. Ez költséghatékonyság szempontjából mindenképp 

előnyös lesz a részünkre.  

 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Az egyik falunapra eső pályázat egy TÁMOP-os pályázat része, többszázezer forintról van 

szó, ez már egy megnyert pályázat, illetve ugyanilyen megnyert pályázat a hivatkozott másik 

is.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

8/2014.(II.19.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2014. évi 

Falunapok előkészületeiről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: Merkatz László polgármester 

               Határidő: 2014. június 15. 

 

 

 

2. napirendi pont: Pusztavám Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése  

Előadó: polgármester 

 

Merkatz László polgármester: 

 

Pusztavám Község 2014. évi költségvetésére teszünk javaslatot. A kiküldött anyag 

tartalmazza a költségvetés táblázatos formában történő kibontását, tartalmazza a költségvetési 

rendelet tervezetét, valamint egy szöveges kiegészítést, értelmező rendelkezéseket. 

Költségvetésünk 488,7 MFt-ról szól, ez egy igen jelentős összeg egy ekkora létszámú 

településnek, de itt figyelembe kell venni, hogy 200 MFt az, ami szennyvízkezelési 

adósságszolgálatot fedez, így valójában 288 MFt-os költségvetésről kell dönteni. A 

költségvetés a korábbi testületi döntéseken alapul, így a novemberi koncepció 

meghatározásán, decemberben a keretszámok kialakításával kapcsolatos döntéseken illetve 

januárban bizonyos költségvetési tételek meghatározásán. Ezeken túlmenően adóztatási 

tevékenységünk illetve az állami bevételeink szerepelnek. Felhívja a figyelmet arra, hogy a 

költségvetésünk az idei évben „feszített” tartalmú költségvetés. Kis összegű tartalékkal 

terveztük ezen költségvetésünket, és van benne néhány bizonytalansági tényező. Ezért 
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szerepel az a javaslatban, hogy az idei költségvetést mindaddig, amíg a bizonytalansági 

tényezőket nem tudjuk rendezni, további kötelezettségvállalással ne terheljük. Szerkezeti 

felépítésében a legnagyobb változás, hogy új feladatként bekerült a költségvetés mind 

bevételi, mind kiadási oldalába az óvodai konyha üzemeltetése, illetve január 1-jétől az óvoda 

épület üzemeltetése is. A számviteli szabályok változása miatt van néhány tétel, amit 

máshogy nevezünk, máshogy hívunk. Ezzel együtt a képviselő testület részére lehetőleg 

ugyanazt a táblázatos rendet biztosítottuk, mint a korábbi években, annak érdekében, hogy 

összehasonlíthatóak, követhetőek legyenek az egyes tételek. Ezen dolgokkal együtt átadja a 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének a szót: 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

2014. február 18-án a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtartotta az ülését. Egy fő hiányzott, 

de a bizottság határozatképes volt. Áttekintették a 2014. évi költségvetést, meghallgatták a 

polgármester úr szöveges kiegészítését. A szerkezeti változás látható a költségvetésben, 

miszerint a főzőkonyha átkerült az önkormányzathoz. Ez jelentős változásnak tekinthető. 

Mindezek figyelembevételével a 2014. évi költségvetés elfogadható, és a Pénzügyi és 

Ügyrendi Bizottság nevében elfogadásra javasolja.  

 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Néhány dolgot szeretne kiemelni. A 7. számú melléklet tartalmazza az idei évre tervezett 

beruházások felsorolását. Közel 23 MFt-tal tervezünk ezen a tételsoron, majd röviden 

ismerteti a költségvetést szakfeladatonként. Külön kiemeli, hogy a szakfeladatok közül a 

sportlétesítmény működésnél 12,2 MFt-al tervezünk, emelés nélkül, a Sportegyesület 

működtetéséhez ugyanúgy 3.000.000,- Ft-tal tervezünk - ez a harmadik éve változatlan - a 

különbözet, hogy Sportegyesületünkön keresztül tudtunk pályázni a Piac kialakítására és 

Művelődési Ház külső felújítására. Ezek „átfutó” tételek. 

 

Ezek után átadja a szót a képviselő testület tagjainak, tegyék meg észrevételeiket. 

 

 

Pratsler János képviselő: 

 

Elmondja, hogy sokat jár a Polgármesteri Hivatal épületébe. A nyári időszakban gondot jelent 

a meleg, ezzel kapcsolatban javasolná, hogy a hivatal épületét is tegyük egy kicsit 

komfortosabbá egy légkondicionáló berendezés beépítésével. 

 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Megvizsgáljuk ennek az anyagi vonzatát, kérünk ajánlatokat. Remélhetőleg lesz ilyen 

beruházásra is lehetőségünk. Erről, majd akkor, külön döntés szükséges.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: 
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Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

3. napirendi pont: Beszámoló a képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség 

teljesítéséről  

Előadó: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke 

 

Merkatz László polgármester: 

 

Törvényi előírásnak megfelelően minden év január 31-ig a képviselőknek 

vagyonnyilatkozatot kell tenniük. A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget a Pénzügyi és 

Ügyrendi Bizottság ellenőrzi. A Bizottság megtartotta ülését, majd felkéri az elnök urat, 

terjessze elő ezzel kapcsolatos beszámolóját.  

 

Zombó Norbert: 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az ülésén megállapította, hogy az összes képviselő egy 

kivételével leadta vagyonnyilatkozatát. Az Ügyrendi Bizottság felkérte jegyző urat, hogy ezt 

az egy képviselőt szólítsa fel a vagyonnyilatkozatának hiánypótlására, hiszen ameddig nem 

adja le a vagyonnyilatkozatát, addig nem vehet részt az üléseken. 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

A vagyonnyilatkozatok immár rendben vannak, a hiányzó vagyonnyilatkozat a mai nap 

megérkezett hivatalunkhoz, amely a Bizottságnak átadásra fog kerülni. 

 

 

4.napirendi pont: Bejelentések, tájékoztatók megtétele  

Előadó: polgármester 

 

Merkatz László polgármester: 

 

Ismerteti a 2013. január 29. óta történt eseményeket. 

 

Megérkezett egy újabb vizsgálat eredménye a Magyar Államkincstártól. Az utolsó vis maior 

támogatás utóellenőrzését végezték. Megállapították, hogy mindenben megfeleltünk és jogos 

volt a pénzkifizetés. 

 

Előző testületi ülésen felvetésre került az ivóvíz keménységének problémája. Elővettük az 

ezzel kapcsolatos jogszabályi háttereket, a belügyminiszteri-környezetvédelmi előírásokat.  

Bekérettük az ezzel kapcsolatos vizsgálati eredményeket. Ezen vizsgálati eredmények alapján 

ilyen jellegű pályázati támogatásra, azaz ivóvíz-minőség javításra nem vagyunk jogosultak. 

További lépésként a szolgáltatóval a kapcsolatot felvettük, az ő oldalukról is megvizsgálják a 

kérdést, megnézzük, hogy közösen mit tudunk tenni ez ügyben.  
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(Időközben megérkezett Gerlinger Tibor képviselő úr.) 

 

 

Bejelenti, hogy ismét változtatunk kellett a hivatali illetve önkormányzati alaptevékenységek - 

kormányzati funkciók bevezetése miatt – a szakfeladat rendünkön, immár „kormányzati 

funkciókként” megjelölve az alaptevékenységeket. Ennek határidőben eleget tettünk. 

 

Február 13-án kistérségi ülés volt, itt a tavalyi költségvetés módosítása, lezárása került 

elfogadásra. Ezt követően a Kistérségi Társulásnak az idei költségvetése került elfogadásra. 

Ezen az ülésen számolt be a tavalyi évről a „Hajléktalan Szálló”, egyben módosításra került a 

Hajléktalan Szálló szervezeti és működési szabályzata.  

 

Ugyanezen a napon a Szociális Mikrotársulásban az idei költségvetés került meghatározásra, 

valamint az Alapszolgáltatási Központ tavalyi munkája került áttekintésre. Meghatározásra 

került a Zengő Óvoda összes tagóvodáinak nyári zárva tartása. A mi óvodánk 2014. 07. 28-tól 

négy héten át, 2014. augusztus 22-ig lesz zárva, ez idő alatt karbantartások, nagyjavítások, 

nagytakarítások lesznek. 

 

Kezünkben van a Belügymisztériumtól Pintér Sándor úr aláírásával a Víziközmű Társulás 

adósságrendezésével kapcsol megállapodás. Reményeink szerint március 31-ig a bankkal is 

alá tudjuk írni a vonatkozó szerződést.  

 

Kórházi kezelés miatt Bartók Béla alpolgármester úr távol van, de e-mail-ben két bejelentést 

tett. Az egyik a helyi televízió felé szól. Lakossági bejelentés alapján Kőbán Rita előadását 

kétszer is meg kívánták nézni a lakosok. Megnézni megtudták, de hallgatni nem, mert a hang 

nem működött. 

 

Írásban is bejelentette, amit már többször szóban is megtett, hogy a  Kossuth L. u. 107. előtt 

egy nagyon veszélyes, szinte a vezetéken lógó villanyoszlop található. Ezt mind írásban, mind 

szóban többször jeleztük az E-ON szolgáltató felé. Ők jártak erre már többször, 

lefényképezték.  

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elvégezte a Civil szervezeteknek a tavalyi évben nyújtott 

támogatások vizsgálatát is. 14 szervezet részére biztosított önkormányzatunk összesen közel 8 

MFt-os összegű támogatást, ebből határidőben 3 szervezet nem tudott elszámolni. Azóta a 

bizottsági ülésig még két szervezet beszámolója beérkezett. A bizottság által teljes körűen 

elfogadásra kerültek ezen beszámolók. Jelzi a bizottság felé, hogy a mai nap a Polgárőrségtől 

is beékezett a hiányzó elszámolás, beszámoló. 

 

 

5.napirendi pont: Rendelet a kommunális szennyvíz begyűjtéséről  

Előadó: jegyző 

 

Merkatz László polgármester: 

 

Jogszabályváltozás miatt szükséges e rendeletnek az elfogadása. Átadja a szót dr. Légrádi 

Gábor jegyzőnek: 
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Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Településünkön a csatornázottság közel 100 % mértékű, azonban a tavaly hatályba lépett 

jogszabályi rendelkezés kötelez minket a vonatkozó, évente szórványosan, gyakorlatilag egy-

két alkalommal előforduló kérdés rendezésére. Természetesen a rendelet alkotás során 

szabályoznunk kell minden olyan kérdést, amelyet a jogszabály alternatívaként felsorol, így 

például az időlegesen használt ingatlanok, illetve a nem használt ingatlanok kérdését. 

 

A rendelet tervezet megalkotása előtt elsőként a Kormányhivatallal történt egyeztetés, 

másodsorban a szolgáltatási környezetet (FEJÉRVÍZ Zrt.) mértük fel, különös tekintettel az 

alkalmazható díj legmagasabb mértékére vonatkozóan.  
 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2014. (II. 20.) sz. önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról 

 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

6.napirendi pont: Rendelet a hulladékgazdálkodásról  

Előadó: jegyző 

 

Merkatz László polgármester: 

 

Szintén jogszabályváltozás miatt szükséges e rendeletnek az elfogadása. Átadja a szót dr. 

Légrádi Gábor Jegyzőnek: 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Tekintettel arra, hogy a jelenleg érvényben lévő, a települési hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 5/2010. (V.27.) önkormányzati rendelet még a 

korábbi, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. rendelkezésein alapult, így a 

jogszabály változás folytán kötelezővé vált az új jogszabálynak megfelelő rendelet alkotása, 

ezen belül célszerűvé vált a jelenleg érvényben lévő önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezése mellett új rendeletet alkotni.  

 

El kell mondani azt is, hogy ezen rendelet, mint a jelenlegi közszolgáltató személye, bizonyos 

szempontból átmeneti, hiszen a kiírásra kerülő új és hosszú távra szóló közbeszerzés határozza 

meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végleges feltételeit (pl. rugalmas lomtalanítás, 
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otthon végzett és az adott háztartásból elszállításra kerülő szelektív hulladékgyűjtés, stb.), sőt, 

magának a közszolgáltatónak a személyét is. (A jelenlegi szolgáltatási feltételeket a 

Katasztrófavédelem jelölte ki.) 
 

Merkatz László polgármester: 

 

A rendelet tartalmaz minden kötelező tartalmi elemet, egyetértek azzal, hogy átmeneti 

állapotnak tekinthető, a végleges szolgáltatási környezetet a kiírásra kerülő új közbeszerzés 

fogja kijelölni.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselőtestületének. 

3/2014. (II. 20.)  önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

 

7.napirendi pont: 2014. évi választásokra HVB és SzSzB tagok megbízása   

Előadó: polgármester 

 

Idén választásokra készülünk. Legelső választás április 6-án lesz. Erről a médián keresztül 

mindenki értesülhetett. Ebben természetesen önkormányzatunknak is szerepe van, csakúgy, 

mint a május 25-én esedékes Európa Parlamenti választásoknál, és csakúgy, mint a várhatóan 

októberre kitűzésre kerülő önkormányzati választásoknál. Törvény értelmében, mint 

hivatalnak ki kell jelölni a választási bizottság és a szavazó körökbe a szavazatszámláló 

bizottsági tagokat. Ez zárt ülésen fog megtörténni. Helyi választási irodát a jegyző úr vezeti. 

Tájékoztatom a képviselő testületet arról, hogy jegyzői hatáskörben (jogszabályi rendelkezés 

alapján) megállapításra került, hogy január 1-jei népességi adatok alapján hány fős testületet 

választunk ősszel. Ezen határozat értelmében 6 fős testületet választhatunk az ősszel. A 

további résszel zárt ülésen foglalkozunk. 

 

 

8.napirendi pont: Művelődési Ház működési rendjének meghatározása  

Előadó: jegyző / polgármester 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Jegyző úr előkészített egy megállapodás tervezetet. A szervezetekkel egyeztetésre került ezen 

megállapodás. Minimális eltérő vélemények voltak, de a későbbi egyeztetés során ezek is 

megoldódtak. Lényeges kérdés volt meghatározni és szabályozni a működés rendjét, mivel az 

utóbbi időben előfordult például, hogy az intézményben világítás maradt felkapcsolva, csap 

maradt nyitva és folyt a víz, vagy nem került bezárásra az intézmény bizonyos 
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rendezvényeknél. A nyitva tartással kapcsolatban is volt probléma, kezdett egy „átjáró ház” 

lenni az intézmény. Nem lehet megengedni, hogy egy héten keresztül gyakorlatilag 24 órában 

nyitva legyenek az intézmények. Téli időszakban ez energiatakarékossági szempont is, másik 

oldalról pedig az ott dolgozó embereknek is tervezni kell a munkarendjét. Ennek a beosztása 

érdekében is szükséges volt ezen lépést megtenni. Kimutatható az is, hogy egy-egy csoport 

mekkora támogatást kap, ez mekkora anyagi támogatást jelent, mivel továbbra is ingyen 

használják a szervezetek a termet. A pénzügyi és ügyrendi bizottság ülésezett, ezzel 

kapcsolatban is kialakítottak egy álláspontot. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta ezt a kérdést és megállapította, hogy az érintett 

civil szervezetek érdekeit az együttműködési megállapodás maradéktalanul képviseli. 

Elfogadásra javasolják. 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző:  

 

A Megállapodás megalkotása során természetesen tekintettel voltunk a már kialakult 

gyakorlatra és minden egyes szervezet működési rendjére, jogos érdekeire. A szabályozott 

kérdések, együttműködési feltételek a normális, jó, elvárható gondosság melletti 

együttműködés szabályai csupán. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

9/2014.(II.19.) határozata 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Művelődési 

Ház működési rendjének meghatározására vonatkozó, 

az Önkormányzat és a Civil szervezetek közötti 

Együttműködési Megállapodás tervezetét elfogadja. 

Felhatalmazza Merkatz László polgármestert az 

Együttműködési Megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Merkatz László polgármester 

               Határidő: 2014. március 1. 

 

 

 

9. napirendi pont: Döntés az Állami Ünnepek, állami és helyi kiemelt rendezvények 

szervezése módjáról, felelőseiről  
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Előterjesztő: polgármester 

 

Merkatz László polgármester:  

  

Kormányhatározatból vett minta alapján elkészítettünk egy anyagot, melyet testületünk tagjai 

megkaptak. Az A) pontban a nemzeti ünnepeinket rögzítettük, a B) pontban a 

kormányhatározatban felsorolt kiemelt fontosságú ünnepeinket, a C) pontban pedig a helyi 

ünnepeinket soroltuk fel. Leírásra került, hogy melyik ilyen jellegű rendezvényt, hogyan kell 

szervezni – javarészt a Művelődési Ház közreműködésével, a Művelődési Házon belül, ahogy 

eddig is történt. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

10/2014.(II.19.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az Állami 

Ünnepek, állami és helyi kiemelt rendezvények 

szervezése módjáról, felelőseiről szóló előterjesztést, 

változatlan tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: Merkatz László polgármester 

               Határidő: Folyamatos 

 

 

 

10. napirendi pont: Döntés a szennyvízkezelési bérleti díj felhasználásáról  

Előadó: polgármester 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Megküldésre került a Fejérvíz Zrt. kimutatása a Képviselő-testület részére. Ez a kimutatás a 

szennyvízkezelés bérleti díjának felhasználásáról szól. A törvény úgy rendelkezik, hogy az 

ilyen jellegű bérleti díjat két dologra lehet felhasználni: vagy amortizációs pótlásra, vagy az 

ilyen működtetéssel kapcsolatos hitelre illetve annak kamatainak törlesztésére lehet 

felhasználni. Mivel meglévő létesítésünk mindig igényel felújítást, karbantartást, ezért a 

szolgáltató partner bemutatja táblázatos formában, hogy mire javasolja – ő, mint szakmai 

üzemeltető – költeni ezt az összeget. Mi a hivatal részéről egyetértünk ezzel a tétellel. 

Megkéri a testület tagjait, hogy tegyék meg észrevételeiket. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

11/2014.(II.19.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

szennyvízkezelési bérleti díj felhasználásáról szóló 

előterjesztést elfogadja. 

 

Felelős: Merkatz László polgármester 

               Határidő: 2014. március 31. 

 

 

 

11. napirendi pont: Tájékoztatás a Faluház felújítási munkák elszámolásáról  

Előadó: polgármester 

 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Elmúlt testületi ülésünkön tájékoztatást adtunk testületünknek a Faluház felújításáról. Erről az 

összegről, amely fennáll a felújítási munkálatok után  - 1.820.071 Ft – tájékoztattuk a Német 

Nemzetiségi Önkormányzatunkat. A Német Nemzetiségi Önkormányzat tudomásunk szerint 

döntést hozott, amelyről értesítést nem kaptunk, vártunk volna egy jelzést, ezért átadja a szót 

az elnök úrnak, hogy szóban tolmácsolja döntésüket testületünk felé.  

 

 

Gerlinger Tibor képviselő:  

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta ezt a kérdést. Felhatalmaztak arra, ha és 

amennyiben a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak kellene ezt a teljes összeget kifizetni, 

akkor ezt két részletben szeretnék megtenni. Ennek egyik oka, hogy a lekötésük március 

elején jár le. Ekkor fizetnének ki 1 MF-tot, majd a következő részletet akkor szeretnék utalni, 

amikor a feladatalapú támogatás megérkezik. Felhívja a figyelmet, hogy ez az épület az 

Önkormányzat tulajdona, a Német Nemzetiségi Önkormányzat csak támogatja a felújítást. 

 

 

Merkatz László polgármester: 

 

Elmondja, hogy a korábbi időszakban 3 éven keresztül az Önkormányzat 800 - 800 EFt-ot 

biztosított a Faluház felújítására a Német Nemzetiségi Önkormányzat részére. Mivel azonban 

a számviteli törvény értelmében a Német Nemzetiségi Önkormányzat nem használhatta fel 

közvetlenül a támogatást, hiszen nincs ingatlana, így a tényleges pénzforgalom az 

Önkormányzaton keresztül kellett, hogy történjen. Még így is kevesebb az összeg, amit 

„visszakap” az önkormányzat, mint amit korábban biztosított. A pénzügyi lekötéssel 

kapcsolatos kérést, felvetést természetesen támogatná. Az önkormányzat részéről javaslatot 

tesz arra, hogy oly módon csökkentjen a fizetendő összeg 200 EFt-tal, hogy betudjuk idei évi 

támogatásnak, és így könyveléstechnikailag elrendeznénk, amennyiben ez elfogadható a 

Német Nemzetiségi Önkormányzat számára is. 
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Gerlinger Tibor képviselő: 

 

Részéről elfogadható ez a fajta megoldás. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

12/2014.(II.19.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Faluházzal 

kapcsolatos elszámolást, 1.820.071 Ft összegben 

elfogadja. Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott 

továbbá, hogy a Pusztavámi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat részére, a 2014. évre szóló 

támogatásként 200.000,- Ft támogatási összeget 

biztosít, amely összeggel a fizetendő összeget 

csökkenti. Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott 

továbbá, hogy a fentiek szerint fennmaradó 

1.620.071,- Ft összeget a Pusztavámi Német 

Nemzetiségi Önkormányzat kettő részletben jogosult 

megfizetni, 1.000.000,- Ft-ot 2014. március 15-éig, 

620.071,- Ft összeget pedig 2014. június 30-áig. 

 

Felelős: Merkatz László polgármester 

               Határidő: 2014. június 30. 

 

 

 

12. napirendi pont: Tájékoztatás a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulás 

helyzetéről  

Előadó: polgármester 

 

Merkatz László polgármester:  

Bár lassan halad a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Rendszer kialakítása, ezzel együtt 

megérkezett a levél, hogy településünket hulladéksziget kialakításával gazdagítanák. Jelenleg 

kettő sziget van a településen, ez lenne a harmadik. De itt mivel a válaszadási határidő nem 

sürget minket, igyekszünk megvizsgálni annak lehetőségét, hogy ne telepszerűen tegyünk le 

ilyen szigeteket, hanem házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést hogyan tudjuk bevezetni.  

 

 

13. napirendi pont: Leader Egyesület létrehozásához szándéknyilatkozat elfogadása  

Előadó: polgármester 
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Merkatz László polgármester:  

 

Több döntést hoztunk már az új Leader-csoportok kialakítása ügyében. Rövid előterjesztést, 

határozati javaslatot illetve csatlakozási szándéknyilatkozat küldtünk ki a testületi tagok 

részére, hogy és amennyiben ez megerősítést nyer a Képviselő-testület által, akkor ezen 

csoporton keresztül tudunk várhatóan augusztustól pályázatot benyújtani, várhatóan Európai 

Uniós forrásokra. Helyi akciócsoportok jönnek létre. Ebben a munkában kívánunk részt 

venni. Az egyesület bejegyzéséhez szükséges ezen szándéknyilatkozat. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

13/2014.(02.19.) határozata 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete 

az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5./2014 (II .6.) 

közlemény 3. számú melléklete alapján az alábbi döntést hozza: 

 

Az Önkormányzat előzetes csatlakozási szándékkal részt kíván venni az EZER-JÓ 

Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó 

vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, 

valamint a HFS tervezési területének előzetes elismerésében. 

 

A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Irányító Hatóság 

5./2014 (II .6.) közlemény 3. számú mellékletében szereplő csatlakozási 

szándéknyilatkozatot írja alá, valamint felkéri arra, hogy gondoskodjon a Csatlakozási 

Szándéknyilatkozat két eredeti példányának az EZER-JÓ Vidékfejlesztési Egyesülethez 

történő eljuttatásáról. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

14. napirendi pont: Rendelet közigazgatási szünet megállapításáról  

Előadó: jegyző/ polgármester 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Előterjesztést készített jegyző úr, az előterjesztésben két időszakot közigazgatási szünetként 

kíván támogattatni a Képviselő-testülettel. Ahogy az előterjesztésből is olvasható, ez nem azt 

jelenti, hogy a hivatal 2-3 hétre teljesen bezár, hanem azt jelenti, hogy ezen idő alatt kötelesek 

vagyunk a szabadságokat kiadni és jogosult a jegyző úr csökkentett létszámmal működtetni a 

hivatalt. Minden anyakönyvi eseménynek folyamatosnak kell lenni, és minden olyan ügyre, 

amely nem tűr halasztást, folyamatosan lesz létszám a hivatalban. Ügyfélfogadási időben 
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mindig be lehet jönni továbbra is a hivatalba, csak nem teljes létszámmal dolgozunk ezen 

időszakokban. Lényeges ez az idei évben, mivel az idei évben három választást is le kell 

bonyolítanunk. A létszámunk pedig a régi, az elmúlt időszakban egy főt kellett leépítenünk. 

Ezen napirendi pontot is tárgyalta a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is, átadja a szót az elnök 

úrnak. 

 

 

Zombó Norbert képviselő:  

 

Az ülésén a bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Megállapította, hogy az idei három 

választás többletfeladatot ró a Polgármesteri Hivatalra. Így a szabadságkiadást célszerű volt 

rendeletben szabályozni. Az ügyek ellátása folyamatos lesz, az igazgatási szünet nem 

veszélyezteti ezeket. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést elfogadásra 

javasolja.  

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Csatlakozom az előttem szólókhoz és a rendelet tervezetet elfogadásra javaslom. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselőtestületének. 

4/2014. (II. 20.)  önkormányzati rendelete 

a 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

15. napirendi pont: Stabilitási törvénynek való megfelelés  

Előadó: polgármester / jegyző 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Felhívás érkezett ezen napirend elfogadtatására. Mivel hétfőn érkezett a felhívás, így az 

anyagot kiküldeni már nem lehetett, ezért helyben kapják meg képviselő társaim.  

 

Jegyző úr elkészítette az előterjesztést, amely a költségvetéssel kapcsolatos. Régebben ezt 

„gördülő-tervezésnek” nevezték, lényege, hogy a következő három évre kellett előre tervezni. 

Hasonló tartalmú előterjesztés tárgyaltunk decemberben, de az új törvény szerint ismételten el 

kell fogadnunk. Átadja a szót dr. Légrádi Gábor jegyzőnek. 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 
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Jelen testületi ülésünk tárgya voltaz önkormányzat 2014. évi költségvetésének megtárgyalása. 

A 2014. évi költségvetésben a saját bevételek összege 241.640 eFt összegben került 

feltüntetésre.  

 

A következő évekre vonatkozó tervezés, vagy sokkal inkább becslés során óvatos 

előrelátással célszerű a saját bevételek várható összegeit előre vetíteni, hiszen több, ezévben 

bekövetkező eseménytől, ezévre várható változótól függ a következő és az azt követő évek 

költségvetésének alakulása: gondolhatunk itt az idei választásokra, a bányával kapcsolatos 

kormányzati döntésekre, stb.  

 

Mindezekre tekintettel a 2015. év saját bevételének becsült összegét 220.000 eFt-ban, a 2016. 

év saját bevételének becsült összegét 225.000 eFt-ban, a 2017. év saját bevételének becsült 

összegét pedig 230.000 eFt-ban javaslom megbecsülni/tervezni.  

 

Az önkormányzatunk az eddigi költségvetéseink tervezése során adósságot keletkeztető 

ügyleteket nem tervez, így azok 2015., 2016. és 2017. évekre tervezett összegeit nulla 

forintban javaslom megállapítani.  

 

 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Mivel költségvetést érint így a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságnak is vizsgálnia kellett. 

Átadja a szót az elnök úrnak. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

 

Ez az előterjesztés tulajdonképpen egy becslés, amit a jegyző úr is elmondott. Ezt tudomásul 

vettük. Ahogy nézzük a 2015-es évre bevétel csökkenés várható, nem tudni, hogy fő 

adófizetőnkkel mi lesz, úgyhogy így kell ezt a dolgot kezelni. Az előterjesztést elfogadásra 

javasolja.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

14/2014.(II.19.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. §-a 

alapján az Önkormányzat 2015. évi saját bevételének 

várható összegét 220.000 eFt-ban, a 2016. évi saját 

bevételének várható összegét 225.000 eFt-ban, a 2017. 

év saját bevételének várható összegét pedig 230.000 
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eFt-ban állapítja meg. Pusztavám Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 

úgy határozott, hogy az adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei 2015., 2016. és 

2017. évekre tervezett várható összegeit nulla 

forintban állapítja meg.  

 

 

Felelős:  Merkatz László polgármester 

Határidő:  Folyamatos 

 

 

 

16. napirendi pont: Megyei Közgyűlés felhívása – lengyel kapcsolat kialakítására  

Előadó: polgármester 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Egy előzetes határozatot kell hozni. A tegnapi nap folyamán érkezett postán az anyag. A Fejér 

Megyei Közgyűlés alelnöke keresett meg minket, amelyben tudatja velünk, hogy minden 

évben hagyományosan a megye nagyszabású rendezvényekkel megünnepli a magyar-lengyel 

barátság napját. Ezen együttműködés keretében fontosnak tartja Fejér megyében a magyar-

lengyel baráti kapcsolatok testvér-települési szinten való kiépítését is. Amennyiben 

Pusztavám települése is fontosnak tartja a település számára a lengyelekkel való 

együttműködést, lehetőséget kínálnak egy ilyen kapcsolat felvételére. Egy település jelezte, 

hogy szeretnének testvér-települési kapcsolatot felvenni egy olyan Fejér megyei településsel, 

ahol német ajkú emberek is élnek és ahol Német Nemzetiségi Önkormányzat működik. Mivel 

a megyénél tudják, hogy Pusztavám település ilyen, így továbbították a kérést felénk. Alelnök 

úr kéri, hogy ez év február 28-ig küldjük meg válaszunkat. 

 

 

Gerlinger Tibor képviselő: 

 

Személy szerint támogatja, de kéri, ha lehetőség lenne rá, a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat a következő ülésen megtárgyalná.  

 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Megköszöni a pozitív hozzáállást, de kéri a határidő betartását.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

15/2014.(II.19.) határozata 

 



 22 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a lengyel 

településsel való kapcsolatfelvételt előzetesen 

támogatja. Felhatalmazza Polgármester urat egy ilyen 

tartalmú válaszlevél megküldésére. 

 

Felelős: Merkatz László 

               Határidő: 2014. február 28. 

 

 

17. napirendi pont: Képviselői kérdések, interpellációk  

 

 

Gerlinger Tibor képviselő: 

 

Jegyző úrtól érdeklődik, hogy a Földbizottsággal a kapcsolatosan hol tart az ügy.  

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

A jogszabályi felhatalmazást várom (végrehajtási) rendeleti szinten és haladéktalanul lépek 

ebben a kérdésben. 

 

Gerlinger Tibor képviselő:  

 

Jelzi, hogy a jövő hét folyamán lesz a nemzetiségi hét településünkön, melyre meghívja a falu 

lakosságát, valamint kéri a lakosságot arra, hogy vegyenek részt a sváb bálon is.  

 

 

Több tárgy nem lévén Merkatz László polgármester megköszönte a munkát, és a képviselő-

testület ülését bezárta. 

 

 

 

Kmft. 

 

 

 

  

Merkatz László                                                   Dr. Légrádi Gábor 

             polgármester                                                             jegyző 

 


