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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

8066        Pusztavám,       Kossuth      Lajos    u.    64-66. 
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án 

megtartott ünnepi üléséről 

 

 

 

 

 

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

64-66. 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-i nyilvános, 

ünnepi ülésén hozott határozatai (teljes határozatok a jegyzőkönyvben): 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

92/2014.(IX.24.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2014. 

szeptember 30-i képviselő-testületi ülés napirendjét 

elfogadja, az előzetesen meghirdetettel egyezően.  

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

93/2014.(IX.30.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 46/2014. 

(IX.25.) BM rendelet alapján igénybe veszi a szociális 

célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatást. A hivatkozott BM rendelet alapján 

vállalja, hogy a szükséges önrészt (15.240,- Ft-ot), 

valamint a rászorulók helyett a fuvardíjat a 

költségvetés terhére biztosítja. Pusztavám Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 

úgy határozott, hogy a szociális célú tűzifában 

részesülőtől (támogatottól) ellenszolgáltatást nem kér. 
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án 

megtartott ünnepi üléséről. 

 

 

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

64-66. 

 

Jelen vannak: 

 

        Merkatz László           polgármester 

Kubinyi Balázs      alpolgármester 

Finta János  képviselő 

Gerlinger Tibor  képviselő 

Lisztmayer János  képviselő 

Pintér István  képviselő 

Zombó Norbert képviselő 

 

Megjelent meghívott: 

 

       Dr. Légrádi Gábor  jegyző 

 Bartók Béla    alpolgármester 

             

Merkatz László polgármester köszönti az ünnepi képviselő-testületi ülésen megjelent 

képviselőket, meghívottakat. Szeptember 30-án ünnepeljük az önkormányzatok napját. 

Szokásunkhoz híven ilyenkor egy napirendes testületi ülést tartunk. Megállapítja, hogy a 

testület határozatképes, mivel a testület 7 tagja jelen van.  

 

Merkatz László polgármester ismerteti a napirendi pontokat, melyeket a képviselő-testület 7 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

92/2014.(IX.24.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2014. 

szeptember 30-i képviselő-testületi ülés napirendjét 

elfogadja, az előzetesen meghirdetettel egyezően.  

 

Felelős: Merkatz László polgármester 

             Határidő: Azonnal 

 

Napirendi pontok: 

 

1.napirendi pont: Tűzifa pályázat 

2. napirendi pont: Tájékoztatás hulladékkezelés változásáról 

3. napirendi pont: Merkatz László polgármester úr cikluszáró ünnepi beszéde 
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Napirendek 

 

1.napirendi pont: Tűzifa pályázat 

Előadó: polgármester 

 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Szociális tűzifa támogatásról kell döntést hozni a testületnek. Tavaly, tavaly előtt szintén volt 

ilyen napirendi pontunk. A 46/2014-es Belügyminisztériumi rendelet szeptember 25-én jelent 

meg. A határidők meglehetősen szorosak benne. Lényege, hogy a tavalyi évhez hasonlóan az 

erdészeteken keresztül igényelhet az önkormányzat tűzifát. Megvannak a mennyiségek, 

megvan, hogy minimálisan mennyi önerőt kell biztosítanunk. Az önerő, amit Pusztavám 

községnek ehhez biztosítani kellene: 15.240 Ft. Bíztat mindenkit, hogy ezt az önerőt fogadják 

el, szavazzák meg, ezáltal 12 m3 kemény, erdei tűzifához tudunk hozzájutni. Ezt a 

meghatározott határnapokig – januárig, kell kiszállítanunk, majd elszámolni ezzel az 

összeggel. Nyilván nem ekkora mértékű ez az önrész, ennek a négyszeresét tudja biztosítani a 

jogszabály értelmében a Belügyminisztérium. Megkéri a képviselőket, tegyék meg 

észrevételeiket: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

93/2014.(IX.30.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 46/2014. (IX.25.) BM 

rendelet alapján igénybe veszi a szociális célú tűzifavásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatást. A hivatkozott BM rendelet 

alapján vállalja, hogy a szükséges önrészt (15.240,- Ft-ot), 

valamint a rászorulók helyett a fuvardíjat a költségvetés terhére 

biztosítja. Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a szociális célú tűzifában 

részesülőtől (támogatottól) ellenszolgáltatást nem kér. 
 

Felelős: Merkatz László polgármester 

Határidő: 2015. február 15. 

 

 

 

2. napirendi pont: Tájékoztatás hulladékkezelés változásáról 

Előadó: polgármester/jegyző 
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Merkatz László polgármester:  

 

Akik nyomon követték testületi üléseinket, azok tudhatják, hogy május óta dolgoztunk 

közbeszerzés kiírással azon, hogy ismét hosszabb távra legyen szerződött hulladékszállító 

partnerünk. A folyamat végére érve bejelenthető, hogy október 1-től a székesfehérvári 

székhelyű Depónia Kft. 5 évre a szerződött hulladékszállító partner. (A régi Székom nevű 

cég.) Elmondja, hogy a lakosságnak a jövő hétig tájékoztatót fogunk küldeni. Röviden 

összefoglalja a legfontosabb tudnivalókat: továbbra is heti egy alkalommal lesz 

hulladékürítés. Az első szállítási nap 2014. október 7-e kedd lesz. A következő héttől október 

15-től visszaáll a régen megszokott szerdai nap. Változatlanul reggel 6 órára kell kihelyezni 

az edényeket. Változás lesz a szelektív hulladékgyűjtésben: házhoz menő szelektív 

hulladékgyűjtés lesz. Minden hónap utolsó szerdai napján lesz ez a szelektív hulladékgyűjtés. 

Bővebb tájékoztatást kap erről is a lakosság. A házhoz menő szelektívvel párhuzamosan 

ebben az évben működnek a szelektív hulladékgyűjtő szigetek még, de csak januárig, ettől 

kezdve ezek megszűntetésre kerülnek, kivéve az üveg begyűjtő helyeket. A lomtalanítás az 

idei nyáron megszokott módon lesz a Depónia Kft-nél is: évente egy alkalommal a 

szolgáltatóval egyeztet a lakos, és a lakos által kért, a szolgáltatóval megegyezett időpontban 

házhoz menő jelleggel fog történni május 1. és október 31-e között. Lényeges, hogy 2014. 

évben vállalja az új cég, hogy december 17-ig elvégzi a lomtalanítást ilyen módon. 

Változatlan az is, hogy legfeljebb 3 m3-ig lehet kirakni lomot. A lomtalanítást be lehet 

jelenteni a Depónia Kft. székhelyén a Sörház tér 3. szám alatt Székesfehérváron, be lehet 

jelenteni a 22/202-260-as telefonszámon, illetve a diszpecser@deponia.hu e-mailen is. A 

részletes tájékoztatót közzé fogjuk tenni különböző elérhetőségi felületeinken, havonta 

megjelenő újságunkban. A lakosságot részletesen tájékoztatni fogjuk.  

 

 

3. napirendi pont: Merkatz László polgármester úr cikluszáró ünnepi beszéde 

 

 

Az ülés második részében Merkatz László polgármester szokásos cikluszáró ünnepi beszéde 

hangzik el, majd a képviselők részére emléklapok átadására kerül sor. 

 

Az ünnepi beszéd a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

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

testület ülését bezárta. 

 

 

 

Kmft. 

 

 

  

Merkatz László                                                   Dr. Légrádi Gábor 

             polgármester                                                                jegyző 

 

mailto:diszpecser@deponia.hu

