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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 5-i rendkívüli nyilvános 

ülésen hozott határozatai (teljes határozat a jegyzőkönyvben): 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

70/2015 (V.05.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2015. május 5-

i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülés 

napirendjét elfogadja. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

71/2015 (V.05.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Stettner Attila alpolgármestert választja 

meg. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

72/2015 (V.05.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Hegyalja utcai 

önkormányzati lakást bérbe adja Petra Lajosné sz. 

Branstetter Brigitta részére, 2015. június 30-áig 

terjedő határozott időtartamra. Nevezett kettő 

kiskorú gyermekével jogosult a lakásba beköltözni. A 

lakásba való beköltözés előfeltétele, hogy Petra 

Lajosné a kettő kiskorú gyermekére is kiterjedő 

hatállyal, egyoldalú, közjegyzői okiratba foglalt 

nyilatkozatában vállaljon kötelezettséget arra, hogy 

legkésőbb 2015. június 30-án a lakásból gyermekeivel 

kiköltözik, ingóságait onnan elszállítja.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

73/2015 (V.05.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 28/2015 

(II.25.) határozatát módosítja, és a belterületi 

ingatlanok bérleti díját, a teljes 2015. évre 3 Ft/m
2
 

értékben határozza meg. 
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 5-én 

megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

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

64-66. 

 

Jelen vannak: 

 Lisztmayer János polgármester 

 Emmerling Józsefné képviselő 

Frey Szabolcs  képviselő 

Grósz András   képviselő 

Pintér István  alpolgármester 

Stettner Attila  alpolgármester 

Zombó Norbert képviselő 

 

Megjelent meghívott: 

 

            Dr. Légrádi Gábor jegyző 

             

 

Lisztmayer János polgármester köszönti a rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen 

megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy mindenki jelen van, így a képviselő-testületi ülés 

határozatképes.  

 

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

testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

70/2015 (V.05.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2015. május 5-

i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülés 

napirendjét elfogadja. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Napirendi pont: A Hegyalja utcai bérlakás határozott időre történő bérbeadása 
Előadó: polgármester, jegyző 

 

2. napirendi pont: Döntés a belterületi földek bérleti díjának módosításáról 

Előadó: polgármester 
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Lisztmayer János polgármester:  

 

Felkéri jegyzőkönyv hitelesítőnek Stettner Attila alpolgármestert, s kéri, hogy nyilatkozatát 

tegye meg, hogy elvállalja-e ezen tisztséget. 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Elvállalja. 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

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

személyére? 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

71/2015 (V.05.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Stettner Attila alpolgármestert választja 

meg. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Napirendi pontok: 

 

 

1. Napirendi pont: A Hegyalja utcai bérlakás határozott időre történő bérbeadása 
Előadó: polgármester, jegyző 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Megköszöni a testületi tagoknak, hogy teljes létszámban megjelentek. Ismerteti azt a 

rendkívüli élethelyzetet, amely gyors, azonnali döntést igényel. Petra Lajosné kettő kiskorú 

gyermekével ki kellett, hogy költözzön a jelenlegi bérleményéből múlt hét pénteken, azonban 

lakhatásuk nem megoldott. Lehetőségünk van arra, hogy átmeneti segítséget nyújtsunk 

számukra, hiszen a Hegyalja utcai lakásunk jelenleg üres, de ezt, a lakás értékesítéséről szóló 

korábbi döntésünk értelmében csupán korlátozott ideig tudjuk megtenni, 2015. június 30-áig. 

Véleménye szerint ez a szűk két hónap lélegzetvételhez juttatná a családot és így a 

lakáskérdésükre tartósabb megoldást tudnának találni. Tényként mondja el, hogy nevezettnek 

áll fenn tartozása az önkormányzattal szemben, azonban a kiskorú gyermekekre tekintettel 

megfontolandó a kérdés.  
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Zombó Norbert képviselő: 

 

Az előterjesztést nem ellenzem, de félő, hogy a kettő hónap leteltekor ugyanilyen helyzetben 

leszünk. Ebben az esetben nincs jó döntés, de legalább elmondhatjuk, hogy lehetőségeinkhez 

képest segítettünk. 

 

Emmerling Józsefné képviselő: 

 

Az utolsó lehetőséget meg kell adnunk a számukra. 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Jegyző úr ma a móri közjegyzőnél járt, annak érdekében, hogy jogi biztosítékot találjunk a 

kiköltözésre.  

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző:  

 

A kiköltözés biztosítékaként a kiköltözés időpontját egyoldalú, közjegyzői okiratba foglalt 

nyilatkozatban rögzítenénk, a kiskorú együtt költözőkre is kiterjedő hatállyal. Ennek költsége 

maximáltan 15.000,- Ft. A közjegyzői okirat közvetlenül végrehajtható okirat, így végső 

soron a bírósági út elkerülésével végrehajtási eljárás keretén belül tudunk birtokba lépni. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

72/2015 (V.05.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Hegyalja utcai 

önkormányzati lakást bérbe adja Petra Lajosné sz. 

Branstetter Brigitta részére, 2015. június 30-áig 

terjedő határozott időtartamra. Nevezett kettő 

kiskorú gyermekével jogosult a lakásba beköltözni. A 

lakásba való beköltözés előfeltétele, hogy Petra 

Lajosné a kettő kiskorú gyermekére is kiterjedő 

hatállyal, egyoldalú, közjegyzői okiratba foglalt 

nyilatkozatában vállaljon kötelezettséget arra, hogy 

legkésőbb 2015. június 30-án a lakásból gyermekeivel 

kiköltözik, ingóságait onnan elszállítja.  

 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

  Dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: 2015. május 10. 
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2. napirendi pont: Döntés a belterületi földek bérleti díjának módosításáról  

Előadó: polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Javaslatot tesz a belterületi önkormányzati földek 5 Ft/m2 bérleti díjának módosítására, mert 

az igénylők visszajelzései és a piaci viszonyok alapján a 3 Ft/m2 díj az elfogadható. 

Tájékoztatja a T. Képviselőket, hogy a Tejszövetkezet is ilyen feltételekkel bérelné a művelt 

önkormányzati területeket. 

 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

73/2015 (V.05.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 28/2015 

(II.25.) határozatát módosítja, és a belterületi 

ingatlanok bérleti díját, a teljes 2015. évre 3 Ft/m
2
 

értékben határozza meg. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

  Dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Azonnal 

 

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

testület ülését bezárta. 

 

Kmft. 

  

 

    Lisztmayer János                            Dr. Légrádi Gábor                       Stettner Attila 

       polgármester                                       jegyző                           jegyzőkönyv-hitelesítő 


