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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i nyilvános ülésén 

hozott határozatai (teljes határozatok a jegyzőkönyvben): 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

31/2014.(V.28.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2014. május 28-i 

képviselő-testületi ülés napirendjét elfogadja, az 

előzetesen meghirdetettel egyezően. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

32/2014.(V.28.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és elfogadja a „Szociális Alapszolgáltatási 

Központ 2013. évi szakmai munkájának, programjának 

bemutatása Pusztavám településen” című beszámolót, 

valamint az „Átfogó értékelés Pusztavám Község 

Önkormányzata Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi 

feladatainak 2013. évi ellátásáról” szóló jegyzői 

előterjesztést.  

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

33/2014.(V.28.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a Móri Mikrokörzeti Szociális 

Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának VI. 

számú módosítását elfogadja, az előterjesztés szerint. 

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a 

Megállapodás aláírására. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

34/2014.(V.28.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a Móri Többcélú Kistérségi Társulás 



 3 

2013. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja, az 

előterjesztés szerint. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

35/2014.(V.28.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a Móri Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodásának IX. számú módosítását 

elfogadja, az előterjesztés szerint. Felhatalmazza a 

polgármestert és a jegyzőt a Megállapodás aláírására. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

36/2014.(V.28.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a „Települési 

szilárd hulladék gyűjtése és szállítása közszolgáltatási 

szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárást 

megindítását előkészíti, amelynek keretében, nemzeti 

nyílt eljárásban az 5 éves időtartamú szolgáltatási 

koncesszió kiírását irányozza elő.  

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza a Polgármester urat közbeszerzési 

tanácsadó bevonása mellett az ajánlattételi dokumentáció 

elkészítésére. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

37/2014.(V.28.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a pusztavámi 

műsorelosztó kábeltelevíziós hálózat bérlete és 

üzemeltetése tárgyú közbeszerzési eljárást megindítását 

előkészíti, amelynek keretében 5 éves időtartamú 

szolgáltatási koncesszió kiírását irányozza elő.  

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza a Polgármester urat közbeszerzési 
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tanácsadó bevonása mellett az ajánlattételi dokumentáció 

elkészítésére. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

38/2014.(V. 28.) számú határozata 

 

 

1.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és folyószámlahitel igénybe vételét rendeli 

el.  

A folyószámlahitel célja: átmeneti likviditási problémák 

kezelése. 

A folyószámlahitel összege: 20.000.000,- Ft, azaz 

húszmillió forint. 

A hitel futamideje: 2014. június-július – 2014. december 

31. 

Hitelfedezet: Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a hitel 

visszafizetésére, valamint arra, hogy a futamidő alatti év 

költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és 

jóváhagyja. Az Önkormányzat a hitel fedezeteként 

ajánlja fel valamennyi költségvetési bevételét, annak hitel 

fedezetéül történő engedményezését, valamint a 

Pusztavám belterület 1584/68 hrsz-ú, természetben 8066 

Pusztavám, Ibolya utca 48. szám alatt található ingatlant. 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

ezúton hozzájárul a nevezett ingatlannak a folyószámla 

hitel és járulékai erejéig jelzálogjoggal való 

megterheléséhez.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, 

kezességvállalásokból és az éves hitelből adódó 

kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 2011. évi 

CXCIV. tv. 10. § /3/ bekezdésében meghatározott 

korlátozás alá. 

 

2.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazást ad Merkatz László polgármester úrnak, 

hogy a fentiek szerint körülírt folyószámlahitel felvétele 

ügyében eljárjon, a hitelszerződést (és vonatkozó egyéb 

szerződéseket) az Önkormányzat nevében megkösse, a 

vonatkozó egyoldalú kötelezettségvállalásokat az 

Önkormányzat nevében megtegye.  
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

39/2014.(V.28.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Mór Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletét a „Fás 

szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról” 

támogatja. 
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 

megtartott nyilvános üléséről. 

 

 

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

64-66. 

 

Jelen vannak: 

 

         Merkatz László   polgármester 

Gerlinger Tibor  képviselő 

Lisztmayer János képviselő 

Zombó Norbert képviselő 

 

Megjelent meghívott: 

 

        Dr. Légrádi Gábor  jegyző 

 Bartók Béla    alpolgármester 

             

Merkatz László polgármester köszönti a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelent 

képviselőket, meghívottakat. Betegség miatti távolmaradását jelentette be Pratsler János 

képviselő. Késését jelentette be Kubinyi Balázs alpolgármester és Pintér István képviselő. 

Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel a testület 4 tagja jelen van.  

 

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

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

31/2014.(V.28.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2014. május 

28-i képviselő-testületi ülés napirendjét elfogadja, az 

előzetesen meghirdetettel egyezően. 

 

Felelős: Merkatz László polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Beszámoló a 2013. évi szociális és gyámügyi tevékenységről  

Előadó: jegyző / szociális alapszolgáltató központ képviselője / családgondozó 

 

2. Szociális Intézményi Társulás Társulási Megállapodás módosítása  

Előadó: polgármester  

 

3. Beszámoló a Móri TKT 2013. évi működéséről  
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Előadó: polgármester / TKT képviselője 

 

4. a Móri TKT Társulási Megállapodásának Módosítása  

előadó: polgármester 

 

5. Bejelentések, tájékoztatók  

Előadó: polgármester 

 

6. Hulladékszolgáltatási közbeszerzés – második tárgyalás, döntés pályázati felhívás 

összeállításáról  

Előadó: polgármester / jegyző 

 

7. Kábeltévé szolgáltatási közbeszerzési eljárás megindítása – első tárgyalás  

Előadó: polgármester / jegyző 

 

8. Folyószámlahitel igénylése  

Előzetesen tárgyalja: pénzügyi bizottság 

Előadó: polgármester  

 

9. Mór Város Képviselő-testületének kérelme – rendelet véleményezése  

Előadó: polgármester / jegyző 

 

10. Képviselők bejelentései, interpellációk  

 

 

 

1. napirendi pont: Beszámoló a 2013. évi szociális és gyámügyi tevékenységről  

Előadó: jegyző / szociális alapszolgáltató központ képviselője / családgondozó 

 

Merkatz László polgármester: 

 

Két írásos anyag ment ki ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban a testületnek. Az első egy  

átfogó értékelés Pusztavám Község Önkormányzat gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szól, 

a második a Szociális Alapszolgáltató központ szakmai munkájának, programjának 

bemutatása Pusztavám településen. Tisztelettel köszönti napirendi pontunk előadóit: Karacs 

Ildikót a Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetőjét, és Ihászné Albert Anna 

kolléganőnket. 

 

(Időközben megérkezett Kubinyi Balázs alpolgármester és Pintér István képviselő.)  

 

Átadja a szót az előadóknak az kiküldött írásos anyag szóbeli kiegészítésére. 

 

Karacs Ildikó Szociális Alapszolgáltató Központ vezetője:  

 

Tisztelettel köszönt mindenkit. Majd röviden ismerteti a leírtakat. Kiegészítésként elmondja, 

hogy Móron rendelkezésre áll pszichológiai tanácsadás, amelyet térítés nélkül igénybe lehet 

venni. Ezeken túl ez év májusától egy ingyenes jogi szolgálat is működik, hétfő-szerda-

pénteken van ügyfélfogadási ideje, de lehetőség van rá, hogy Pusztavámra is kijöjjön, ha 

valakinek szüksége van rá. A családgondozó felé kell jelezni a problémát, és előre egyeztetett 

időpontban a jogász jön, és megpróbál segítséget nyújtani.  
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Merkatz László polgármester: 

 

Egy összetett, sokrétű feladatról van szó, amikor többféle szociális ellátást próbálunk 

biztosítani egy településen. Örömmel hallhattuk, hogy jogász is beállt a sorba. Átadja a szót a 

családgondozónknak az írásos anyagának a rövid kiegészítésére. 

 

Ihászné Albert Anna családgondozó:  

 

A leírt adatokat szeretné kiegészítené azzal, hogy ezen adatok a 2013. december 31-i adatok. 

Ehhez az idén egy 16 életévét betöltött gyermek esetében került sor még védelembe vételre, 

206 órán túli igazolatlan hiányzás miatt.  

 

A törvénymódosítások hatására az igazolatlanul hiányzók száma jelentősen csökkent.  

 

Népszerű idén is az önkormányzat támogatásával meghirdetett nyári napközis tábor. Két 

héten keresztül, két csoportban lesz az idén is a tábor.  

 

Az idén hatodik alkalommal kerül megrendezésre az Egészséghét. A programok nagy része az 

iskolában folyik, de igyekszünk az egész település számára programokat biztosítani. A témák 

a megszokottak: egészséges életmódra nevelés, bűnmegelőzés és a környezetvédelem, sok 

sportfoglalkozással. 

 

(Időközben Kubinyi Balázs képviselő pár percre elhagyja a termet.)  

 

Merkatz László polgármester: 

 

A pontos adatok olvashatók a beszámolóból. Örülünk, hogy vannak ezek a tábori illetve ezek 

a program lehetőségek. A gyermekek hasznosan töltik idejüket, jó programokon vehetnek 

részt. Idén Általános Iskolánk is indít napközis tábort rögtön a tanév végén. Oda is tudunk 

programokat vinni a futó pályázatból.  

 

A beszámolóból egy mondatot külön is kiemelne: „a család egyre jobban elveszíti az 

összetartozó, megőrző nevelő funkcióját”. Ez sajnos igaz és elgondolkodtató. Majd felkéri 

jegyző urat a szóbeli kiegészítésre, mivel az anyagnak az egy részét ő készítette.  

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző:  

 

Az írásbeli előterjesztésünkből látszik, hogy a jegyző jogköre, feladatköre a korábbi 

előterjesztéshez képest jelentősen lecsökkent. Ennek ellenére kivesszük a részünket a 

munkából, és a családsegítő felé igyekszünk minden segítséget megadni.  

 

Pintér István képviselő: 

 

A tábor pontos időpontja megvan-e már? 

 

Ihászné Albert Anna:  

 

Első hét: 2014. július 14-18-ig, a második hét 2014. július 21-25-ig.  
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

32/2014.(V.28.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és elfogadja a „Szociális 

Alapszolgáltatási Központ 2013. évi szakmai 

munkájának, programjának bemutatása 

Pusztavám településen” című beszámolót, 

valamint az „Átfogó értékelés Pusztavám Község 

Önkormányzata Gyermekjóléti és 

Gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi 

ellátásáról” szóló jegyzői előterjesztést.  

  

 

Felelős: Merkatz László polgármester 

   Dr. Légrádi Gábor jegyző 

  Határidő: Azonnal 

 

 

(Kubinyi Balázs alpolgármester időközben visszaérkezett.) 

 

 

2. napirendi pont: Szociális Intézményi Társulás Társulási Megállapodás módosítása  

Előadó: polgármester  

 

 

Merkatz László polgármester: 

 

Írásban kiküldtük a képviselő testület tagjainak az anyagot. Az előterjesztést a Mór városi 

előterjesztéssel azonosan küldtük ki, minden településre azonos formában ment ki, így a 

testületek azonosan tudnak dönteni a társulási megállapodás módosításáról. Először van egy 

négy oldalas anyagrész, amelyben indokolása van a módosításoknak. Egyrészt Csákberény 

Község Szociális Társulásból való kiválása miatt kellett módosítani ezt a megállapodást, 

másrészt a lakosságszám aktualizálása, törvényi változások aktualizálása, beszámolási 

időpontok miatti változásokat is át kellett vezetni. Majd a 7. oldaltól maga a megállapodás 

egységes szerkezeten foglalva. A javaslattal a hivatalunk egyetért, átadja a szót a képviselő 

testület részére észrevételek megtételére.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
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33/2014.(V.28.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a Móri Mikrokörzeti Szociális 

Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának VI. 

számú módosítását elfogadja, az előterjesztés szerint. 

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a 

Megállapodás aláírására. 

 

Felelős:  Merkatz László polgármester 

  Dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: 20104. június 13. 

 

 

3. napirendi pont: Beszámoló a Móri TKT 2013. évi működéséről  

Előadó: polgármester / TKT képviselője 

 

Merkatz László polgármester: 

 

Ez volt az az év, amikor még részben önálló iroda látta el a feladatokat, részben a móri 

Polgármesteri Hivatalba olvadt be az irodai feladatok ellátása. Január 1-től pedig teljes 

egészében a móri hivatal látja el. A beszámoló megküldésre került minden képviselő részére.  

A beszámoló itt is minden egyes a társulásban érintett településnek egységes formátumba 

került kiküldésre. Majd ismerteti fejezetenként a beszámolót. Tájékoztatásul elmondja, hogy 

jelenleg a munkaszervezet vezetője Mór Város jegyzője. Ehhez a napirendi ponthoz várja a 

képviselők észrevételeit.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

34/2014.(V.28.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a Móri Többcélú Kistérségi Társulás 

2013. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja, az 

előterjesztés szerint. 

 

Felelős: Merkatz László polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

4. napirendi pont: a Móri TKT Társulási Megállapodásának Módosítása  

Előadó: polgármester 

 

 

Merkatz László polgármester: 
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Hasonlóan az előző napirendekhez itt is szükség van egy társulási megállapodás módosításra. 

Itt is van egy hatoldalas előkészítő anyag, majd az egységes szerkezetbe foglalt társulati 

megállapodást láthatjuk. A módosítás indokai a harmadik oldaltól olvashatóak.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

35/2014.(V.28.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a Móri Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodásának IX. számú módosítását 

elfogadja, az előterjesztés szerint. Felhatalmazza a 

polgármestert és a jegyzőt a Megállapodás aláírására. 

 

Felelős:  Merkatz László polgármester 

  Dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: 2014. június 13. 

 

 

5. napirendi pont: Bejelentések, tájékoztatók  

Előadó: polgármester 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Ismerteti 2014. április 28-ka után történt eseményeket.  

 

Ezeken túl elmondja, hogy a korábban kiküldött anyagoknak megfelelően a Duna-Vértes 

Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak elfogadásra került a 2013. évi mérlege, 

elfogadásra került a közbeszerzést és végleges kivitelezést bonyolító cégnek a kiválasztása. 

 

Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Vasútállomásnál lévő négy ingatlannál megtörtént az 

ingatlanok lakossági vízhálózatba történő csatolása. 

 

Az április 28-i álláshoz képest a csatorna beruházással kapcsolatos pénzügyi helyezetünk a 

bank írásbeli nyilatkozatával lezárult, melyben hivatalosan igazolják, hogy 2014. április 30-án 

az UniCredit Bankkal kötött hitelszerződésünk megszűnt, a banknak az önkormányzattal 

szemben további követelése nincsen. Ez ügyben kéréssel fordultunk a Víziközmű Társulat 

könyvelője felé, hogy zárja le a társulat életét, majd kértük, hogy a társulat kerüljön 

megszűntetésre. Majd elküldtük a bank felé is, a bankszámlák megszűntetésére irányuló 

kérelmünket.  

 

Elmúlt testületi ülésen felmerült a földbizottságokra vonatkozó kérdés, azóta ismételten 

érkezett a Kormányhivataltól egy megkeresés, amely azt erősíti meg, hogy jelen pillanatban a 

jegyző úr nem jelölhet ki földbizottságot. Az ezzel kapcsolatos jogi szabályozás még nem 

teljeskörű. 
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A Móri Többcélú Kistérségi Társulás költségvetésének zárszámadása elfogadásra került. Ez 

alapján önkormányzatunk 1 882 000 Ft összegben részesül pénzmaradványban, ez az összeg 

már visszautalásra is került.  

 

Ismerteti a Pusztavám-Móri Evangélikus Egyházközség levelét, amelyben az egyházközség 

megköszöni a  2013. és 2014. évre kapott támogatását. 

 

Tájékoztatóul elmondja, hogy azon önkormányzatok, amelyet nem rendelkeztek adóssággal, 

pályázattal fordulhattak az állami költségvetéshez. Az egyik pályázatunk közművelődési 

tevékenységnél érdekeltségnövelő támogatás kérése volt, amelyből a Művelődési Házhoz 

eszközöket vásárolhattunk. A költségvetésünkben eleve volt erre összeg betervezve, de ezen 

összeg mellett 500 000 Ft-ot ítéltek meg javunkra. 

 

A Somogyi utca végén lévő pincetulajdonosok és a Bacsó utca elején élő lakosok jelezték a 

vízlefolyás, sárlehordás problémáját. Egy vízügyi szakmérnököt kértünk fel, mielőtt 

nekiállnánk a munkáknak. Ő egy komplett vízügyi tanulmánytervet készít ennek a 

problémának a megoldására. Ezeken túl, az elmúlt nap a falugondnokkal a bejárás során 

bizonyos problémák merültek fel, melyre azonnal egy átmeneti, gyors megoldást igyekeztünk 

találni. 

 

A Vértesi Erdészet egy nagyszabású rendezvényt, a Vértesi Templom Fesztivált rendez július 

5-én, 6-án Vértessomlón. Ide a településeket, köztük Pusztavámot is sokféle dologgal várják. 

Többek között feladat a települések bemutatkozása, ami lehet gasztronómiai, képeslapi, 

templomtörténeti, stb. (a rendezvényen pl. régi képeslapoknak lesz a kiállítása). Ezen túl még 

főzőversenyen is kérik, hogy vegyünk részt.  

 

 

6. napirendi pont: Hulladékszolgáltatási közbeszerzés – második tárgyalás, döntés 

pályázati felhívás összeállításáról  

Előadó: polgármester / jegyző 

 

 

Merkatz László polgármester: 

 

Elmúlt testületi ülésen hoztunk egy olyan döntést, hogy elindulhatunk a hulladékszolgáltatási 

közbeszerzés előkészítésével. Jegyző úr készített egy rövid előterjesztést a közbeszerzési 

szakemberrel egyeztetve. Átadja a szót jegyző úrnak. 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Az írásbeli előterjesztéssel egyezően nemzeti nyílt eljárás lefolytatására teszünk javaslatot, 5 

éves időtartamú szolgáltatási koncesszió kiírásával. 

 

Merkatz László polgármester: 

 

Kértük a közbeszerzési szakembertől, hogy amit hallani lehet január 1-től, ismételten törvényi 

változás várható, ezért nézzen utána, mit lehet tudni már esetleg előzetesen. Ami változást 

már tudni lehet, azokat már beírattuk. Beírattuk a lomtalanítással kapcsolatos dolgokat, az ún. 
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rugalmas lomtalanítást. Ezzel kapcsolatban kéri a lakosságot, hogy igaz az újságban is 

megjelent már, de adjuk át egymásnak az információt, hogy a lomtalanítás akkor megy 

házhoz, amikor a lakos kéri, május 1. és szeptember 30-a között. Kéri, hogy éljen a lakosság 

ezzel a lehetőséggel. Mindenki, amikor meg tudja oldani, jelezze a cég felé. Tapasztaltuk, 

hogy gyakorlatban is működik már, többen már éltek a lehetőséggel. De nem árt ismételni, 

mivel idén először végezzük így ezen feladatot. A napirendhez várja a képviselők kérdéseit, 

hozzászólásait.  

  

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

36/2014.(V.28.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a „Települési 

szilárd hulladék gyűjtése és szállítása közszolgáltatási 

szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárást 

megindítását előkészíti, amelynek keretében, nemzeti 

nyílt eljárásban az 5 éves időtartamú szolgáltatási 

koncesszió kiírását irányozza elő.  

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza a Polgármester urat közbeszerzési 

tanácsadó bevonása mellett az ajánlattételi dokumentáció 

elkészítésére. 

 

 

Felelős:  Merkatz László polgármester 

Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő:  2014. június 30. 

 

 

7. napirendi pont: Kábeltévé szolgáltatási közbeszerzési eljárás megindítása – első 

tárgyalás  

Előadó: polgármester / jegyző 

 

Merkatz László polgármester: 

 

Első körben egyeztettük már a közbeszerzési szakértővel ez ügyben is. 2014. szeptember 30-

án az Oritel Kft-vel lévő szerződésünk is lejár. Jegyző úr ehhez is készített előterjesztést, 

melyhez mellékelte a 2011-i szeptemberi levelünket, melyben a testületi döntésről 

tájékozattuk az Oritelt. Mellékeltünk hozzá a 2011-i csomagdíjakat, illetve a régen megkötött 

szolgáltatási szerződést.  Ezzel kapcsolatban átadja a szót dr. Légrádi Gábor jegyzőnek. 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 
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2014. szeptember 30-áig van élő szerződésünk az Oritellel. Itt is ki kell írnunk a 

közbeszerzést, annak értékhatárát, egyben eljárási formákját az Oriteltől bekérésre kerülő 

forgalmi adatok adják meg. 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Testületi döntések alapján tudunk elindulni. A közbeszerző egy meghívásos közbeszerzést 

kíván elindítani. Ezt követően a képviselő testületnek döntésre besorolja, rangsorolja a 

meghívottakat, majd ezt követően ha van érvényes pályázat, testületi döntést követően tudunk 

szerződést kötni. Ez időben már szeptember végére tehető, ezért kell most időben 

elindulnunk.  

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Olyan javaslata lenne, ha a közbeszerzés ki lesz írva, akkor hívjunk meg komolyabb 

szolgáltatókat is, mint pl. a Digi Tv, a UPC stb.  

 

 

Merkazt László polgármester: 

 

Rendben, eljuttatjuk a kérés a közbeszerzési szakértőnkhöz, és ennek megfelelően fog eljárni. 

 

Pintér István képviselő: 

 

Jelenleg hányan igénylik az Oritel szolgáltatását? 

 

Merkatz László polgármester: 

 

Becsléseink szerint: 280 körüli háztartás van. Régen ez sokkal nagyobb szám volt. A pontos 

számról jövő héten kapunk tájékoztatást.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

37/2014.(V.28.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a pusztavámi 

műsorelosztó kábeltelevíziós hálózat bérlete és 

üzemeltetése tárgyú közbeszerzési eljárást megindítását 

előkészíti, amelynek keretében 5 éves időtartamú 

szolgáltatási koncesszió kiírását irányozza elő.  

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza a Polgármester urat közbeszerzési 
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tanácsadó bevonása mellett az ajánlattételi dokumentáció 

elkészítésére. 

 

 

Felelős:  Merkatz László polgármester 

Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő:  2014. június 30. 

 

 

8. napirendi pont: Folyószámlahitel igénylése  

Előzetesen tárgyalja: pénzügyi bizottság 

Előadó: polgármester  

 

Merkatz László polgármester: 

 

Jegyző úr egy előterjesztést készített. Javaslatot teszünk folyószámla hitelkeret 

megigénylésére. Ennek indokai is szerepelnek az előterjesztésben. Egyik fő oka, hogy az idei 

évre vállalt beruházásoknál pályázati pénzek megtérüléséig való esetleges igénybevételére, a 

másik dolog, hogy egyik nagy adófizetőnk az előző éves jelentős túlfizetését visszakéri. Amíg 

az államtól a másik pályázatos pénzünk nem érkezik meg, amivel ezt pótolni tudjuk, addig ez 

egy áthidaló hitelként tudna működni. Tegnapi nap folyamán a Pénzügyi és Ügyrendi 

Bizottság ülésezett. 

 

Zombó Norbert képviselő:  

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ezzel kapcsolatban tegnap megtartotta ülését. 

Tájékozódtak arról, hogy mi célt szolgál ez a folyószámla hitelfelvétel. Megvitatásra került, és 

arra a döntésre jutottunk, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a 20 000 000 Ft 

folyószámlahitel igénylését (éven belül, azaz 2014. december 31-ig történő visszafizetéssel) 

támogatásra javasolja.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

38/2014.(V. 28.) számú határozata 

 

 

1.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és folyószámlahitel igénybe 

vételét rendeli el.  

A folyószámlahitel célja: átmeneti likviditási 

problémák kezelése. 

A folyószámlahitel összege: 20.000.000,- Ft, azaz 

húszmillió forint. 

A hitel futamideje: 2014. június-július – 2014. 

december 31. 
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Hitelfedezet: Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a hitel 

visszafizetésére, valamint arra, hogy a futamidő alatti 

év költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait 

betervezi és jóváhagyja. Az Önkormányzat a hitel 

fedezeteként ajánlja fel valamennyi költségvetési 

bevételét, annak hitel fedezetéül történő 

engedményezését, valamint a Pusztavám belterület 

1584/68 hrsz-ú, természetben 8066 Pusztavám, Ibolya 

utca 48. szám alatt található ingatlant. Pusztavám 

Község Önkormányzat Képviselő-testülete ezúton 

hozzájárul a nevezett ingatlannak a folyószámla hitel 

és járulékai erejéig jelzálogjoggal való 

megterheléséhez.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, 

kezességvállalásokból és az éves hitelből adódó 

kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 2011. évi 

CXCIV. tv. 10. § /3/ bekezdésében meghatározott 

korlátozás alá. 

 

2.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-

testülete felhatalmazást ad Merkatz László 

polgármester úrnak, hogy a fentiek szerint körülírt 

folyószámlahitel felvétele ügyében eljárjon, a 

hitelszerződést (és vonatkozó egyéb szerződéseket) az 

Önkormányzat nevében megkösse, a vonatkozó 

egyoldalú kötelezettségvállalásokat az Önkormányzat 

nevében megtegye.  

 

Felelős:     Merkatz László polgármester 

                  Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2014. július 31. 

 

 

9. napirendi pont: Mór Város Képviselő-testületének kérelme – rendelet véleményezése  

Előadó: polgármester / jegyző 

 

Merkatz László polgármester: 

 

A testületnek egy az egyben kiküldtük, amely Mór Város rendelettervezete a „Fásszárú 

növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról” szól. Az új jogszabály értelmében a 

szomszédos önkormányzatoknak is meg kell küldeni, és a szomszédos önkormányzatoknak is 

véleményezniük kell.   

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

39/2014.(V.28.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Mór Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletét a 

„Fás szárú növények védelméről, kivágásáról és 

pótlásáról” támogatja. 

 

Felelős:  Merkatz László polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

10. napirendi pont: Képviselők bejelentései, interpellációk  

 

Lisztmayer János képviselő: 

 

Most, hogy a testületi ülésre érkezett, tapasztalta, hogy a Bacsó B. utcai és a Petőfi utcai 

összekötő szakasz felszántásra került. Sok embernek teszi nehézzé ezzel, hogy bejussanak a 

faluközpontba, bármely szolgáltatás igénybevételéhez. Már csak a Rózsa utca felé tudnának 

az emberek közlekedni. Kérné a polgármester urat és a jegyző urat, hogy lépjen ez ügyben.  

 

 

Merkatz László polgármester: 

 

Ezt az útszakaszt mások javaslatára le is zártuk egyébként a traktorok elől, pont azért, hogy a 

gyalogos forgalmat ne veszélyeztesse, noha tudjuk, hogy jogilag ez nem út.  Hozzáteszi, hogy 

a további szakaszon, amely a Petőfi utca elején jön, ezt jogilag már nem út, de az 

Önkormányzat még télen is gondozni szokta. Ezt tudja mindenki, aki arra jár. Mindenképpen 

megpróbálunk megoldást találni a dologra.  

 

 

Gerlinger Tibor képviselő:  

 

Bokod felé a Malatidesz ház előtt a buszmegállót bevitték a kocsibejáróba.  

 

Úgy gondolja, hogy az iskolába hátravezető út télen balesetveszélyes lesz. 

 

Ma csinálták a Táncsics utca melletti árkot. Ez így fog maradni? Ott kb. 1 m van még a 

medertalp felett. Van-e erre olyan lehetőség, hogy azt továbbfalazzák? 

 

 

Merkatz László polgármester: 

 

Malatidesz féle háznál ez már egy módosított, rövidített buszváró peron. A Volán nem járult 

még hozzá, hogy így átvegye. Ennek ellenére az ingatlan eladás előtt áll. Az új tulajdonossal 

egyeztettünk, megállapodtunk velük, hogy önkormányzatunk besegít neki a kapu 

megfordításához. 
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Az iskola utcával kapcsolatban: a képviselő testület csinált egy településrendezési tervet még 

egy pár éve. Akkor már benne volt a templom elkerülő út, ekkor került ez az út kiszélesítésre. 

Majd pedig ezzel a tervvel, amelyet a közút kezelő rendezett, azzal megszűnt a kijárás, ott 

már nem lehet kijönni, ahol eddig lehetett. Ezt nem tudtuk elérni, hogy ott a Volán 

hozzájáruljon egy rövidebb buszváró peronhoz. Ezen a részen lépni mi nem tudunk. 

 

A Táncsics többször meg lett nézve. Az eső után főleg láthatók voltak a problémák. A magas 

partfalat megnézik.  

 

Gerlinger Tibor képviselő:  

 

Az Ifjúság utcánál lefedték végig az árkot, de nincs hova bevigye a vizet.  

 

 

Merkatz László képviselő: 

 

Ez rendezendő, de ez már folyamatban is van egyébként. 

 

 

Zombó Norbert képviselő:  

 

A beton árok fedlap nem lesz lefedve aszfalttal. Így nem lehet probléma.  

 

A-telep felé a forgalomlassító sziget mintha fordítva készült volna el. Már most látszik, hogy 

a szegélyköveken guminyom van. Lehet-e ezen még módosítani? Ha ez így elkészül, így fog 

maradni kb. 30 évig. Lehet, meg kéne vizsgálni ezt a problémát mielőtt elkészülne. 

 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Ebbe sajnos a Közlekedésfelügyelet dönt. Rendkívül szűk ez így valóban. Próbáljuk 

megoldani a dolgot. Írásba már le is adtuk a módosítási kérelmünket.  

 

 

Lisztmayer Jánosképviselő: 

 

A Bacsó B. utcában sok problémát okoz, hogy Bokod felé nehezen lehet kifordulni.  

 

 

Merkatz László polgármester: 

 

Igen jelenleg nagyon nehéz.  Türelmet kér a lakosoktól. Nem lesz ilyen nagyon magas, mivel 

még két réteg kerül majd rá. Egyébként ott ilyen jellegű gond már nem lesz, mivel jelentősen 

kiszélesítésre került ott az út. 

 

 

Pintér István képviselő: 
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Említésre került, hogy a bánya új igazgatójával sikerült egyeztetni. Van-e ezzel kapcsolatban 

valami hivatalos dolog, amit tudni lehet? 

 

 

Merkatz László polgármester: 

 

Településünk életét az elmúlt több tíz évben befolyásolta a Bánya. Amire esély látszik, hogy 

még talán egy évig termelhet szenet ez a bánya. Ez még papíron nincsen. Mi azt támogatjuk, 

hogy tudjon termelni, ugyanis sok embernek ad munkát a bánya. Nem utolsó sorban, nekünk 

az adóbevétel miatt sem mindegy. Hallunk róla, hogy a Mecsekben és Borsodban új 

szénbányák nyílnak. Megvalósítás azonban jelen pillanatban még a közelben sincsen.  

 

 

 

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

testület ülését bezárta. 

 

 

 

Kmft. 

 

 

 

  

Merkatz László                                                   Dr. Légrádi Gábor 

              polgármester                                                          jegyző 

 


