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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
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megtartott nyilvános üléséről 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28-i nyilvános ülésén 

alkotott rendelete(i): 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2015 (I.29.) sz. önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 2/2014. 

(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28-i nyilvános ülésen 

hozott határozatai (teljes határozat a jegyzőkönyvben): 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

4/2015 (I.28.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2015. január 

28-i képviselő-testületi ülés napirendjét elfogadja. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

5/2015 (I.28.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Pintér István alpolgármestert választja 

meg. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

6/2015 (I.28.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Művelődési 

Ház 2014. évi beszámolóját elfogadja. 

 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

7/2015 (I.28.) határozata 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta, és úgy határozott, hogy dr. 

Légrádi Gábor jegyző a javított megállapodás-

tervezetet legkésőbb 2015. február 6-ig elkészíti. 
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

8/2015 (I.28.) határozata 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta, és úgy határozott, hogy 

felhatalmazza Lisztmayer János polgármester urat, 

hogy végeztesse el a Pusztavám, Petőfi S. u. 3/1. lph. 

fsz. 1. szám alatti lakásingatlan alatti garázsnak az 

ingatlan-értékbecslését. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

9/2015 (I.28.) határozata 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta, és úgy határozott, hogy 

felhatalmazza Lisztmayer János polgármester urat, 

hogy a kérelemben foglalt Mérlegtó elnevezésű 

bányató tulajdoni viszonyainak nézzen utána, majd 

vegye fel a kapcsolatot a kérelmezővel: Széll Péter 

Gyulával. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

10/2015 (I.28.) határozata 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést 

Pataki Lajos egyéni vállalkozóval (8073 Csákberény, 

Petőfi S. utca 32.) köti meg, 12 000 Ft+ÁFA/szállítási 

díj figyelembe vételével, míg a móri Ártalmatlanító 

Telep igénybe vétele vonatkozásában a Fejérvíz Zrt-

vel, 792 Ft+ÁFA/m3 lakossági, és 1080 Ft+ÁFA/m3 

közületi ürítési díj figyelembe vételével. 

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a 

vonatkozó szerződések megkötésére, valamint Mór 

Város jegyzője felé történő eljárás (hozzájárulás 

kérés) lefolytatására. Pusztavám Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott 

továbbá, hogy a hivatkozott szerződések megkötését 

követően, az azt követő testületi ülésen rendeletét a 

közszolgáltató személyét illetően módosítja.  
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

11/2015 (I.28.) határozata 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a 

Településrendezési tervet módosítja, melynek során a 

Pusztavám külterület 09/32 hrsz-ú ingatlannak és a 

megosztás során kialakuló 4000 m
2
 alapterületű 

ingatlannak, a 09/31 hrsz-ú, árok megnevezésű 

ingatlan határos szakaszának a belterületbe 

vonatásának lehetőségét betervezi. A módosítás 

részarányos költségét a kérelmező viseli. 



 6 

Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28-án 

megtartott nyilvános üléséről. 

 

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

64-66. 

 

Jelen vannak: 

 

            Lisztmayer János        polgármester 

Frey Szabolcs  képviselő 

Pintér István  képviselő 

Stettner Attila  képviselő 

 

Megjelent meghívott: 

 

            Dr. Légrádi Gábor jegyző 

             

Lisztmayer János polgármester köszönti a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelent 

képviselőket, meghívottakat. Késését jelentette be Grósz András képviselő, távolmaradását 

jelentette be Emmerling Józsefné és Zombó Norbert képviselő.  

 

Lisztmayer János polgármester ismerteti a napirendi pontokat, melyeket a képviselő-

testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

4/2015 (I.28.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2015. január 

28-i képviselő-testületi ülés napirendjét elfogadja. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Napirendi pont: Művelődési ház 2014. évi beszámolója 

Előadó: Polgármester 

 

 

2. napirendi pont: Német Nemzetiségi Önkormányzat és Pusztavám Község Önkormányzat 

közötti megállapodás felülvizsgálata 

Előadó: polgármester  

 

 

3. napirendi pont: Garázs vásárlásával kapcsolatos kérelem 

Előadó: Polgármester 
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4. napirendi pont: Dr. Molnár Mihály bejelentése 

Előadó: polgármester 

 

 

5. napirendi pont: Horgásztó bérlésére irányuló kérelem 

Előadó: polgármester 

 

 

6. napirendi pont: Tájékoztató nyilvános pályázat közzétételéről 

Előadó: polgármester 

 

 

7. napirendi pont: Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

rendelet módosítása. 

Előadó: jegyző 

 

 

8. napirendi pont: Ingatlanmegosztással kapcsolatos kérelem 

Előadó: polgármester/jegyző 

 

 

9. napirendi pont: Egyebek 

 

 

10. napirendi pont: 2015. évi költségvetés előzetes tárgyalása 

Előadó: polgármester 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Felkéri jegyzőkönyv hitelesítőnek Pintér István alpolgármestert, s kéri, hogy nyilatkozatát 

tegye meg, hogy elvállalja-e ezen tisztséget. 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Elvállalja. 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy van-e más javaslatuk jegyzőkönyv hitelesítő 

személyére? 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 1 

tartózkodással a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

5/2015 (I.28.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Pintér István alpolgármestert választja 

meg. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

(Időközben megérkezett Grósz András képviselő.) 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Napirendi pont: Művelődési ház 2014. évi beszámolója 

Előadó: Polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

A jelentést Leitner Andrea a Művelődési Ház vezetője készítette. Andrea jelen lenni sajnos 

nem tud betegség miatt. A beszámoló elolvasása után elmondható, hogy sok program, 

esemény valósult meg, történt Pusztavámon az elmúlt évben. Az adventi időszakban egy 

kicsit másként zajlottak a gyertyagyújtások hétről-hétre, ez egyfajta próbálkozás volt, amely 

elég sikeresnek mondható, így a tervek szerint ezt a gyakorlatot fogjuk követni a 

továbbiakban is. 

Kéri, hogy akinek észrevétele van a beszámolóval kapcsolatban, azt tegye meg.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

6/2015 (I.28.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Művelődési 

Ház 2014. évi beszámolóját elfogadja. 

 

A Művelődési Ház 2014. évi beszámolója a jegyzőkönyv 

mellékleteként csatolva.  

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 
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2. napirendi pont: Német Nemzetiségi Önkormányzat és Pusztavám Község 

Önkormányzat közötti megállapodás felülvizsgálata 

Előadó: polgármester  

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat és a Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti eddig 

hatályban lévő megállapodását az elmúlt hét folyamán jegyző úrral valamint a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat elnökével és a Nemzetiségi Önkormányzat egyik tagjával 

felülvizsgálták. Véleményük szerint a 2012-ben kötött megállapodás tartalmát tekintve 

megfelel a törvényi előírásoknak. Egy kitétellel, hogy 2015-től a községi önkormányzatnak 

már nem szükséges költségvetési koncepciót képezni. Így megegyezés született, hogy a 

jegyző úr kiveszi ezen részt a megállapodásból. Felkéri a jegyző urat készítsen el ennek 

megfelelően egy kész megállapodás-tervezetet, hogy a 2015. február 11-én tartandó 

rendkívüli testületi ülésen a testület elé kerülhessen. Tervei szerint a 2015. február 11-én 

tartandó testületi ülés egy együttes ülése lenne a két önkormányzatnak.  Hogy mindenki 

megkaphassa előzetesen az anyagot, kéri a jegyzőurat, hogy február 6-ig készüljön el az 

anyag. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

7/2015 (I.28.) határozata 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta, és úgy határozott, hogy dr. 

Légrádi Gábor jegyző elkészíti a megállapodás-

tervezetet 2015. február 6-ig.  

 

 

Felelős: dr. Légrádi Gábor jegyző           

Határidő: 2015. február 6. 

 

 

 

3. napirendi pont: Garázs vásárlásával kapcsolatos kérelem 

Előadó: Polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Hornyák Ferencné kérelmet nyújtott be.  Szeretné megvenni a Petőfi S. u. 3/1. lph. fsz. 1. 

szám alatti lakásingatlan alatti garázst, amelyet már 15 éve bérel. Vagyonrendeletünk 

értelmében első teendőként fel kell becsültetni az ingatlant egy hivatalos értékbecslővel, majd 

ezt követően tárgyalhatja a testület az eladás kérdését. Kéri a testületet, hogy egy 

felhatalmazást adjon, hogy megkereshessen önkormányzatunk egy értékbecslőt, aki elvégzi a 

felértékelést.  
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Pintér István képviselő: 

 

Véleménye szerint az ingatlaneladásokon el kellene gondolkodni először. Egy koncepciót 

kéne kialakítani, nehogy egyet eladunk, aztán folytatódik a sor.  

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Elmondja, hogy egyezik az elfogadott vagyonrendeletünkkel, miszerint értékbecslés kell 

készíttetnie az önkormányzatnak az eladni kívánt ingatlanra.  

A bérlőt elővásárlási jog illeti meg. Dönteni csak arról lehet jelenleg, hogy elkészíttessük-e az 

értékbecslést avagy sem. 

 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

8/2015 (I.28.) határozata 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta, és úgy határozott, hogy 

felhatalmazza Lisztmayer János polgármester urat, 

hogy végeztesse el a Pusztavám, Petőfi S. u. 3/1. lph. 

fsz. 1. szám alatti lakásingatlan alatti garázsnak az 

ingatlan-értékbecslését. 

 

Hornyák Ferencné kérelme a jegyzőkönyv mellékleteként 

csatolva.  

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester           

Határidő: Folyamatos 

 

 

 

4. napirendi pont: Dr. Molnár Mihály bejelentése 

Előadó: polgármester 
 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Ezen napirendi pont egy bejelentés. Dr. Molnár Mihály írásos megkeresést küldött 

önkormányzatunknak, miszerint a „feladat-ellátási szerződését” fel kívánja mondani. 2015. 

március 31-el a doktor úr nyugdíjba vonul, a fogászati körzeti praxisjogát már meghirdette, 

jelentkező jelenleg nincsen.  
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Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Elmondja, hogy a fogorvos úrnak a praxisjoga sajátos, miszerint a móri I. számú fogászati 

körzethez tartozik a pusztavámi körzet. Mivel közös praxis, így együtt adható el csak, ezért az 

új szolgáltatónak ezzel a tudattal lehet és kell is megvásárolnia.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Mielőtt a doktor úr végleg befejezi a tevékenységét, javasolja, hogy egy tételes leltárt 

készítsünk, mivel vannak olyan eszközök, mint pl. az orvosi szék, amelyek nagy értékűek és 

pályázaton az önkormányzat nyerte. Így ezáltal az önkormányzat tulajdona. 

 

 

 

5. napirendi pont: Horgásztó bérlésére irányuló kérelem 

Előadó: polgármester 

 

 

Lisztmayer János képviselő: 

 

Kérelem érkezett a Mérlegtó elnevezésű bányató és körülötte lévő területnek a bérbe vételére. 

Szeretné a horgászturizmust fellendíteni, pisztrángot és feketesügért tenyésztene. 1-2 főnek 

még munkát is tudna adni. Nekünk a testülettől felhatalmazást kellene kérnünk, mivel az 

egész terület nem a mienk, az Magyar Államkincstárnak is van része benne.  

 

 

Grósz András képviselő:  

 

Tulajdonképpen ez melyik tó?  

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Nálunk a köztudatban „Tankcsapda” néven ismert.  

Első dolog, hogy a területi viszonyokat kell tisztázni, rendezni. Amikor ezzel tisztán látunk, 

akkor tudunk ezzel tovább menni. Az ötletet jónak tartja.  

Első körben egy felhatalmazást szeretne kérni, hogy nézzük meg, hogy egyáltalán kié a 

terület. Ha úgy adódik, hogy van benne fantázia, akkor megkereshetjük a fiatalembert. Akkor 

ide jöhetne testület elé a dolog, akár még a fiatalember személyesen is el tudna jönni a testület 

elé, elmondhatná, hogy pontosan mit szeretne. Az önkormányzatnak pénzbe nem kerül.   
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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  

9/2015 (I.28.) határozata 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta, és úgy határozott, hogy 

felhatalmazza Lisztmayer János polgármester urat, 

hogy a kérelemben foglalt Mérlegtó elnevezésű 

bányató tulajdoni viszonyainak nézzen utána, majd 

vegye fel a kapcsolatot a kérelmezővel: Széll Péter 

Gyulával. 

 

Széll Péter Gyula kérelme a jegyzőkönyv mellékleteként 

csatolva.  

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester           

Határidő: Folyamatos 

 

 

 

 

6. napirendi pont: Tájékoztató nyilvános pályázat közzétételéről 

Előadó: polgármester 
 

 

Pályázati közzététel érkezett az ALBA Takarékszövetkezet „f.a.” tulajdonában álló bankfiók 

céljára kialakított ingatlanok illetve az azokban található eszközök értékesítésére. A 

pusztavámi ingatlant 31 500 000 Ft irányáron kínálják.  Helyben szokásos módon 

kifüggesztésre került, nyilvánosságra lett hozva.  

Jelen pillanatban önkormányzatunk nincs abban a helyzetben, hogy meg tudná vásárolni az 

ingatlant  

 

 

 

7. napirendi pont: Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó rendelet módosítása. 

Előadó: jegyző 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Ebben a tárgyban 2014. februárjában hoztunk önkormányzati rendeletet, amelyben 

meghatároztuk törvényi előírás alapján a szolgáltatás feltételeit – úgy az alapdíjat, ürítési 

díjat, illetve azt az ártalmatlanító telephelyet, ahova a szennyvizet viszik. Már az akkori 
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előterjesztésből is kitűnt, hogy Pusztavámon ennek a szabályozása nem égető kérdés, hiszen a 

település gyakorlatilag 100%-ig csatornázott. A Kormányhivatal azonban felhívta 

figyelmünket, hogy a vonatkozó szolgáltatási szerződést ennek ellenére meg kell kötni. A 

Fejérvíz Zrt-vel tisztáztuk ezt a kérdést. Egy három oldalú szerződést kell kötnünk: egyrészt 

azzal a vállalkozóval, aki a környékünkről hordja a szennyvizet, ő Pataki Lajos csákberényi 

vállalkozó. A szerződést másik oldala a Móri Ártalmatlanító telep igénybe vétele. 

Felhatalmazást kér, hogy a vonatkozó szerződéseket előkészíthessük, illetve megköthessük 

mind a közszolgáltatás, mind az ártalmatlanító telephely igénybevétele vonatkozásával. Ennek 

van még egy plusz előfeltétele, hogyha megkapjuk erre a testületi felhatalmazást, hogy Mór 

Város jegyzőjének a hozzájárulását is ki kell kérni az ártalmatlanító telephely 

igénybevételére.  Tekintettel arra, hogy a tárgyalásokat lefolytattuk, annyi pontosításra 

szorulna a már meghozott rendeletünk, hogy a lakossági díjtételek az ott szereplőhöz képest 

idéntől kedvezőbbek. Az ott meghatározott 1000 Ft nettó m
3
 árhoz képest a lakossági ár 792 

Ft lesz, a közületek díja sem sokkal több, az 1080 Ft+áfa/m
3
. Javasolná a rendelettervezet 

elfogadását, amivel pontosítjuk az ürítés lakossági és közületi díjait. A szennyvízszállítás 

nettó alapdíja maradt, azt a vállalkozóval egyeztettük, 2014. februárjában már a vállalkozóval 

együtt került meghatározásra. Ez a szállítási díj nettó 12 000 Ft. Amennyiben megkötjük a 

szerződést, úgy a rendelet ismét visszakerül módosításra, mert akkor egy pontban – a 

szolgáltató személyét illetően – ahol eddig a Fejérvíz szerepelt, azt módosítanánk Pataki Lajos 

egyéni vállalkozóra. Erről szól az előterjesztés. Egy rendeletmódosításról kellene döntenünk, 

ami az árakat módosítja, illetve az itt szereplő határozat, amelyben felhatalmazza a 

polgármester urat, hogy szerződést megkössük a vállalkozóval ezek feltételek mentén.   

 

 

 

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

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:  

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2015 (I.29.) sz. önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 2/2014. 

(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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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  

10/2015 (I.28.) határozata 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést 

Pataki Lajos egyéni vállalkozóval (8073 Csákberény, 

Petőfi S. utca 32.) köti meg, 12 000 Ft+áfa/szállítási díj 

figyelembe vételével, míg a móri Ártalmatlanító Telep 

igénybe vétele vonatkozásában a Fejérvíz Zrt-vel, 792 

Ft+áfa/m3 lakossági, és 1080 Ft+áfa/m3 közületi 

ürítési díj figyelembe vételével. Felhatalmazza a 

polgármestert és a jegyzőt a vonatkozó szerződések 

megkötésére, valamint Mór Város jegyzője felé 

történő eljárás (hozzájárulás kérés) lefolytatására. 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott továbbá, hogy a hivatkozott 

szerződések megkötését követően, az azt követő 

testületi ülésen rendeletét a közszolgáltató személyét 

illetően módosítja.  

 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester   

      Dr. Légrádi Gábor jegyző          

Határidő: 2015. február 28. 

 

 

 

8. napirendi pont: Ingatlanmegosztással kapcsolatos kérelem 

Előadó: polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A Vértesi Erdő Zrt-től megkeresés érkezett egy ingatlanmegosztással kapcsolatban. Kéri 

Pintér István alpolgármester, mint a pusztavámi erdészet vezetőjét, hogy tájékoztassa a 

testületet erről a kérelemről. 

 

 

Pintér István alpolgármester:  

 

Egy külterületi ingatlanról van szó, amely helyileg a Malomerdő Panzió és a garázsok között 

van. Jelenleg ez egy külterületként van nyilvántartva. Ezen ingatlant az Erdőgazdaság meg 

szeretné osztatni, majd a megosztás után belterületbe kívánja vonni. Ahhoz, hogy ez 
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megtörténhessen, az önkormányzatnak a településrendezési tervét módosítani kéne ezen 

ponton is. Mivel úgyis most állunk a településrendezési terv módosítása előtt, így kéri, ezen 

pontot is felvenni a módosítani kívánt pontokhoz. Elmondja, hogy a településrendezési terv 

módosításának költségeiből a rájuk eső részt megtérítik.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Javasolja befogadni ezt a kérelmet. Záros határidőn belül módosítanunk kellene a 

településrendezési tervünket – amelynek komoly költségvonzata van. A kérelmező mint 

hallottuk, a rá eső költségrészt pedig vállalná. Ez mindenképpen pozitív dolog.  

 

 

Pintér István alpolgármester:  

 

Jó lenne, ha ezt a folyamatot akkor már elindítanánk, mert szeptemberben már volt egy 

kérelme a településrendezési terv módosítására, miszerint egy üzemanyagtöltő állomást 

szeretne létesíteni. Emiatt is jó lenne, ha minél hamarabb elindítanánk a településrendezési 

terv módosításának folyamatát.  

 

 

Stettner Attila alpolgármester:  

 

Egyáltalán lehet építeni rá, ha belterületté vonatja az Erdészet? Meg elég sokba kerül a 

településrendezési terv módosítás az önkormányzatnak egyébként is. Ráérne véleménye 

szerint ezzel csak év végén foglalkozni. 

 

 

Pintér István alpolgármester:  

 

Az összes költségből az erdészetre eső részt átvállalja az erdészet.   

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Annak idején azért döntöttünk a rendezési terv módosítás miatt, mivel voltak igények amik 

egyébként is rendezetlenek volt (pl. övezeti határok), amik miatt nem lehet egészen kicsi 

ingatlanok sorsát rendezni. Igazából onnan kezdett el ez a dolog beélesedni, hogy érkezett egy 

kérelem egy szlovák vállalkozótól, aki mindenképpen szeretne itt Pusztavámon egy 

vállalkozást csinálni. Bejött a tulajdonossal, akivel már az adás-vétel kérdésében 

megegyeztek, és felvállalta, azt, hogy a településrendezési tervünket a saját költségén 

módosítaná. Ez volt az első olyan dolog, amikor megfogalmazódott, hogy akkor ténylegesen 

induljunk is el ebben a munkában. A második pedig az erdészet kérelme volt, aki beadott egy 

kérelmet egy üzemanyagtöltő állomás létesítése miatti rendezési terv módosításra.  Mivel a 

két fő kérelmező a költségek nagy részét állná, így mindenképpen érdemes lenne nekiindulni.  
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Lisztmayer János polgármester:  

 

 

Megkérdezi a testület tagjait, hogy elegendő-e ennyi tájékoztatás a számukra? 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

11/2015 (I.28.) határozata 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a 

Településrendezési tervet módosítja, melynek során a 

Pusztavám külterület 09/32 hrsz-ú ingatlannak és a 

megosztás során kialakuló 4000 m
2
 alapterületű 

ingatlannak, a 09/31 hrsz-ú, árok megnevezésű 

ingatlan határos szakaszának a belterületbe 

vonatásának lehetőségét betervezi. A módosítás 

részarányos költségét a kérelmező viseli. 

 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester         

Határidő: Folyamatos 

 

 

(Szünet) 

 

 

9. napirendi pont: Egyebek 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

A Fejér Megyei Önkormányzat egy tájékoztató levelet továbbított, amely a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal Fejér Megyei Adóigazgatóságának egy tájékoztató információs levele, amely 

tartalmazza mindazon tudnivalókat, amelyet a polgármestereknek, képviselőknek a KOMA 

adatbázisban történő szereplésről tudni kell. 

 

Az információs levelet a jegyző úr szétosztja a testület tagjai között.  
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10. napirendi pont: 2015. évi költségvetés előzetes tárgyalása 

Előadó: Polgármester 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

 

Mindenki kapott már egy előzetes tervezetet, ami nem végleges, azért kapja csak mindenki, 

hogy olvasgassa, hogy majd a végleges tárgyaláskor már érdemben lehessen róla beszélni.  

Kéri, hogy akinek hozzászólása, észrevétele van, az tegye meg. 

 

 

Több tárgy nem lévén Lisztmayer János polgármester megköszönte a munkát, és a képviselő-

testület ülését bezárta. 

 

 

 

Kmft. 

 

 

 

  

Lisztmayer János                      Dr. Légrádi Gábor                       Pintér István 

               polgármester                                   jegyző                 jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 


