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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-i nyilvános ülésen 

alkotott rendeletei: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2015 (VI.25.) sz. önkormányzati rendelete 

Az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a 

levegőtisztaság-védelem helyi szabályozásáról 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2015 (VI.25.) sz. önkormányzati rendelete 

az eb- és macskatartás szabályozásáról 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2015 (VI.25.) sz. önkormányzati rendelete 

Az önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról, valamint jubileumi és 

egyéb köszöntésekről szóló 19/2008.(XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2015 (VI.25.) sz. önkormányzati rendelete 

 „a 2015. 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 2015. június 24-i nyilvános ülésen 

hozott határozatai (teljes határozat a jegyzőkönyvben): 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

92/2015 (VI.24.) határozata 

a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2015. június 

24-i nyilvános, továbbá a zárt képviselő-testületi ülés 

napirendjét elfogadja. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

93/2015 (VI.24.) határozata  

jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Stettner Attila alpolgármestert választja 

meg. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

94/2015 (VI.24.) határozata  

a Zengő Óvoda Pusztavámi Tagóvodájának 

a 2014/2015-ös tanévről készült beszámolójáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Zengő Óvoda 

Pusztavámi Tagóvodájának 2014/2015-i évi 

beszámolóját elfogadja. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

95/2015 (VI.24.) határozata  

a Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Pusztavámi Tagiskolájának 

a 2014/2015-ös tanévről készült beszámolójáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Móri Radnóti 

Miklós Általános Iskola Pusztavámi Tagiskolájának 

2014/2015-i évi beszámolóját elfogadja. 
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

96/2015 (VI.24.) határozata  

a Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Pusztavámi Tagiskolájának 

tagintézmény vezetői pályázatáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Visztné Kemele 

Szilvia pályázatát, amely a Móri Radnóti Miklós 

Általános Iskola Pusztavámi Tagiskolájának a 

tagintézmény vezetői pályázatára érkezett – 

támogatja. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

97/2015 (VI.24.) határozata  

a 2015. második félévi munkaterv elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Pusztavám 

Község Önkormányzatának 2015. második félévi 

munkatervét elfogadja.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

98/2015 (VI.24.) határozata  

a lemondott költségtérítések  

valamint tiszteletdíjak  

támogatásként való folyósításáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Lisztmayer 

János polgármester, Stettner Attila alpolgármester, 

valamint Pintér István alpolgármester a 2015. évében 

esedékes 6 havi költségtérítésükről - 135 000 Ft/fő 

valamint Grósz András képviselő 6 havi 

tiszteletdíjának összegéről – 90 000 Ft - az Ihászné 

Albert Anna által szervezett napközis tábor javára 

lemond. A lemondott összegek támogatás címeként 

kerüljenek átadásra.   

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

99/2015 (VI.24.) határozata  

a FEB/02/126-1/2015. számú törvényességi felhívásban foglaltakról  
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy tudomásul veszi 

a FEB/02/126-1/2015. számú törvényességi felhívásban 

foglaltakat, és a zárt ülésre tartozó két határozat 

tekintetében úgy dönt, hogy azokat zárt ülésen 

tárgyalja, és tesz eleget a törvényességi felhívásban 

foglaltaknak, míg a harmadik törvénysértő 

határozatról a nyílt ülésen dönt. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

100/2015 (VI.24.) határozata  

a volt polgármester három havi végkielégítéséről  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jelen 

határozatával, a jelen nyílt testületi ülésen megerősíti 

a 2014. X. hó 27-én 7 jelen lévő képviselővel, 7 igen 

szavazattal zárt ülésen hozott 103/2014. (X.27.) számú 

határozatának első mondatát, amely határozatával a 

volt polgármester Merkatz László részére 3 (három) 

havi végkielégítését szavazott meg. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

101/2015 (VI.24.) határozata  

a 103/2014. (X.27.) számú határozat megerősítése 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 103/2014. 

(X.27.) zárt ülésen hozott határozatnak a második 

mondatát jelen nyílt testületi ülésen megerősíti, jóvá 

hagyja.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

102/2015 (VI.24.) határozata  

a Művelődési Ház eszközeit érintő bérleti díj  

rendszer kialakításáról,  

a pusztavámi képeslapok és DVD-k vételáráról   

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a jelen határozat 

mellékletét képező táblázat szerint, 2015. július 1-től 

meghatározza a Művelődési Ház eszközeit (ingóságait) 

érinbtő bérleti díjak mértékét, azzal, hogy 

helyiségbérlet esetén az ingóságokért külön bérleti díj 
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nem kerül felszámításra. Pusztavám Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 

úgy határozott továbbá, hogy ugyancsak 2015. július 

1-től az Önkormányzat által elkészíttetett pusztavámi 

képeslapok vételára 100 Ft/db, a az Önkormányzat 

által elkészíttetett pusztavámi DVD-k vételára 300 

Ft/db. 
 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

103/2015 (VI.24.) határozata  

Magosi Béla lakásvásárlási kérelméről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Magosi Béla 

421/2015 ügyszámon érkezett lakásvásárlási kérelmét 

6,2 MFt-os vételárral elfogadja. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

104/2015 (VI.24.) határozata  

a Szakács Mihályné lakásvásárlási kérelméről  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Szakács 

Mihályné 420/2015 ügyszámon érkezett lakásvásárlási 

kérelmét 4 -4,5 MFt-os vételárral elutasítja. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

105/2015 (VI.24.) határozata  

a Vajdics Péter és Vajdicsné Fenyvesi Angéla  

lakásvásárlási kérelméről  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Vajdics Péter és 

Vajdicsné Fenyvesi Angéla 494/2015 ügyszámon 

érkezett lakásvásárlási kérelmét 5,5 MFt-os vételárral 

elutasítja. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

106/2015 (VI.24.) határozata  

a Schlickenrieder Valéria telekvásárlási kérelméről  
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Schlickenrieder 

Valéria 478/2015 ügyszámon érkezett telekvásárlási 

kérelmét támogatja, a vételárat 617 500 Ft-ban 

határozza meg. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

107/2015 (VI.24.) határozata  

a Vértes Presszó bérleti jogviszonyának  

a felmondási idő alatt közös megegyezéssel való megszüntetéséről,  

és Horváth Judit bérlővel való elszámolásról  

  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Horváth Judit 

bérlő előzetes kérését támogatja és hozzájárul a 

bérleti jogviszony közös megegyezéssel való 

megszüntetéséhez, 2015. június 30-ával. Pusztavám 

Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az ezen az 

időpontig keletkezett bérleti- és rezsidíj tartozásokat 

elengedi, ennek fejében a Bérlő a bérleményben 

végzett beruházások ellenértékéről, a ráépítéssel, 

rezsielszámolással kapcsolatos igényeiről lemond, 

egyúttal a bérleményben maradó ingóságok 

tulajdonjogát, külön leltár alapján a Bérbeadóra 

ruházza át. Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete felhatalmazza Lisztmayer János 

polgármestert, jogi ellenjegyzőként pedig dr. Légrádi 

Gábor jegyzőt, a vonatkozó okiratok elkészítésére és 

aláírására, ide értve az új bérlővel való, 2015. július 1-

én hatályba lépő bérleti szerződés megkötését is. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

108/2015 (VI.24.) határozata  

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatási szerződés megkötéséről 

  

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és tudomásul vette, hogy a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatási szerződés megkötéséhez a szükséges 

hozzájárulások rendelkezésre állnak, felhatalmazza a 

Polgármester urat, hogy a közszolgáltatási szerződést Pataki 

Lajos egyéni vállalkozóval (8073 Csákberény, Petőfi utca 32.) 
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köti meg, 12.000,- Ft +ÁFA/ szállítás szállítási díj figyelembe 

vételével kösse meg, míg a móri Ártalmatlanító Telep igénybe 

vétele vonatkozásában a vonatkozó szerződést a Fejérvíz Zrt-vel, 

792,- Ft+ÁFA/m3 lakossági, és 1080,- Ft+ÁFA/m3 közületi 

ürítési díj figyelembe vételével kösse meg. Egyúttal 

felhatalmazza a jegyzőt, hogy a vonatkozó rendelet módosítását -  

a közszolgáltató személyét illetően – készítse elő.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

109/2015 (VI.24.) határozata  

a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) felülvizsgálatáról 

  

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 60/2013 

(VII.03.) számú határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi 

Program (HEP) kapcsán az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

Törvényben foglaltaknak megfelelően a kétévente előírt 

áttekintésnek eleget tett, megállapította, hogy a HEP 

felülvizsgálata nem szükséges, a Helyi Esélyegyenlőségi 

Programot változatlan formában elfogadja.  
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-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 

 

Megjelent meghívott: 

 

            Dr. Légrádi Gábor jegyző 

             

Lisztmayer János polgármester köszönti a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelent 

képviselőket, valamint a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy 6 képviselő jelen van, így 

a képviselő-testületi ülés határozatképes. Távolmaradását jelentette be Zombó Norbert 

képviselő. 

 

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

testület jelen lévő 6 tagja 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

92/2015 (VI.24.) határozata 

a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2015. június 

24-i nyilvános, továbbá a zárt képviselő-testületi ülés 

napirendjét elfogadja. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Napirendi pont: Radnóti Miklós Általános Iskola Pusztavámi tagintézményének, és Zengő 

Óvoda Pusztavámi tagintézményének beszámolója a 2014/2015-ös tanévről. 

Előadók: tagintézmény vezetők 

 

2. napirendi pont: KLIK által kiírt tagintézmény vezetői pályázat véleményezése 

Előadó: jegyző 
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3. napirendi pont: Pusztavám Község Önkormányzat tűzgyújtási rendeletének módosítása 

Előadó: Jegyző 

 

4. napirendi pont: Pusztavám Község Önkormányzatának ebtartási rendeletének módosítása 

Előadó : Jegyző 

 

5. napirendi pont: Pusztavám Község Önkormányzatának kitűntető címek adományozásáról 

való rendelet módosítása 

Előadó: Jegyző 

 

6. napirendi pont: Önkormányzati ingatlanok bérleti szerződéseinek felülvizsgálata 

Előadó: Polgármester 

Zárt ülés napirendje 

 

7. napirendi pont: 2015. II. féléves munkaterv megtárgyalása 

Előadó: Polgármester 

 

8. napirendi pont: Pusztavám Község Önkormányzatának gyámügyi tevékenységéről 

beszámoló 

Előadó: Jegyző 

 

9. napirendi pont: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő testületének döntése 

képviselői tisztelet díjakról 

Előadó: Polgármester 

 

10. napirendi pont: Döntés törvényességi felügyeleti eljárásról 

Előadó: Jegyző 

 

11. napirendi pont: Művelődési Ház eszközeit érintő bérleti díj rendszer kialakítása, valamint 

pusztavámi képeslapok, DVD-k értékesítését érintő díjrendszer kialakítása. 

Előadó: Jegyző 

 

12. napirendi pont: Pusztavám Hegyalja utca 34. szám alatti ingatlan értékesítésével 

kapcsolatos döntés. 

Előadó: Polgármester 

Zárt ülés napirendje 

 

13. napirendi pont: egyebek 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

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

tegye meg, hogy elvállalja-e ezen tisztséget. 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Elvállalja. 
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Lisztmayer János polgármester:  

 

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

személyére? 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatát hozza: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

93/2015 (VI.24.) határozata  

jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról 

 

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: Radnóti Miklós Általános Iskola Pusztavámi tagintézményének, és 

Zengő Óvoda Pusztavámi tagintézményének beszámolója a 2014/2015-ös tanévről. 

Előadók: tagintézmény vezetők 

 

Brücklné Staudt Mónika tagintézmény vezető: 

 

Az írásos anyag a képviselők számára megküldésre került. Beszámolóját kiegészíteni nem 

kívánja. Szeretné megköszönni az óvoda működéséhez nyújtott munkát. Úgy ítéli meg a 

tanévet, hogy a tanév elején kijelölt céljaikat, feladataikat sikeresen elvégezték.  

Elmondja, hogy érkezett két kérelem két családtól, amelyet a beszámolóhoz is csatolt. 

Mindkét esetben sajátos nevelésű igényű gyermekről van szó, akik mellé gyógypedagógiai 

asszisztens alkalmazását kérik, heti 4-4 órában, gyermekenként. Kéri, hogy a testület járuljon 

hozzá.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Elmondja, hogy a kérelmeket zárt ülésen tárgyalják majd.  

Átadja a szót a testületi tagoknak. 

 

 

Emmerling Józsefné képviselő: 

 

A jelenlegi óvónőkkel a kért 4 órás állást nem lehetne megoldani? 

Brücklné Staudt Mónika tagintézmény vezető: 
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Sajnos nem, mert nincsen rá kapacitás. 

 

 

Frey Szabolcs képviselő: 

 

Mi a statisztikai létszám és az év végi létszám közötti különbség? 

 

 

Brücklné Staudt Mónika tagintézmény vezető: 

 

A statisztikai létszám az a novemberi létszám, az év végi létszám pedig az év végén tényleges 

gyermeklétszám. A tan 

 

 

Frey Szabolcs képviselő:  

 

Van-e szükség 4 csoportba? 

 

 

Brücklné Staudt Mónika tagintézmény vezető: 

 

Igen, mivel 18 gyermek mellé 5 bölcsődést lehet tenni, egy gyermeknek 2 m
2
 szükséges 

törvény szerint. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

94/2015 (VI.24.) határozata  

a Zengő Óvoda Pusztavámi Tagóvodájának 

a 2014/2015-ös tanévről készült beszámolójáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Zengő Óvoda 

Pusztavámi Tagóvodájának 2014/2015-i évi 

beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Visztné Kemele Szilvia tagintézmény vezető: 

 

Szóbeli kiegészítést nem kíván hozzáfűzni. Nagyon szépen köszöni a támogatását az 

önkormányzatnak. Igaz, hogy az iskola nem önkormányzati fenntartásban működik, ennek 

ellenére az önkormányzat mindig támogatta az iskolát. Mivel az iskola úgymond tartalékai is 
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lassan elfogytak, ebből adódóan akadtak problémák, de mindig igyekeztek úgy megoldani 

őket, hogy a gyermekek ebből ne érezzenek semmit.  

Az év elejei szakmai célkitűzéseket igyekeztek megoldani.  

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Köszöni a beszámolót, az elvégzett munkát, és sok sikert kíván az elkövetkezendő évekhez.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

95/2015 (VI.24.) határozata  

a Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Pusztavámi Tagiskolájának 

a 2014/2015-ös tanévről készült beszámolójáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Móri Radnóti 

Miklós Általános Iskola Pusztavámi Tagiskolájának 

2014/2015-i évi beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Grósz András képviselő: 

 

Megkérdezi az intézményvezetőket, hogy mi a véleményük az intézmények nemzetiségi 

önkormányzat általi fenntartásról? 

 

 

Brücklné Staudt Mónika tagintézmény vezető: 

 

Amikor ennek a gondolata felvetődött, sok kérdés merült fel mindenkiben. A számokat látva 

azonban az óvoda nevelőtestülete úgy gondolja, ha az anyagilag tényleg ennyivel többet 

jelent, akkor mindenképpen szeretnék. Az óvoda részéről a dolognak akadálya ennek nincsen. 

 

 

Visztné Kemele Szilvia tagintézmény vezető: 

 

Annak idején, mikor a lehetőség felvetődött, akkor tartottak egy tantestületi ülést, melyen 

kialakult a testületnek egy véleménye. A vélemény akkor már elhangzott, miszerint a 

2015/2016-os tanévtől semmiképpen nem tartanák jó dolognak a fenntartó-váltást. Úgy 

gondolják, hogy mindenképpen jól körül kell járni minden részét a dolognak. Mindenütt azt 

hangsúlyozták, hogy pozitív változtatásokat lehet az intézményekben véghez vinni, amelyhez 

feltétel nélküli együtt dolgozás szükséges a nemzetiségi önkormányzattal. Amikor az ötlet 

felvetődött, úgy a Nemzetiségi Önkormányzattal karöltve pár települést végigjártak a 

nemzetiségi pedagógusok. Valóban jól működő intézményeket láttak, de mindenütt csak a 
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Német Nemzetiségi Önkormányzatok képviselője, gazdasági vezetője vagy elnöke beszélt és 

nem az intézményvezetők.  

Amennyiben egy jól előkészített, jól megalapozott dologról van szó, amelyből minden oldalon 

valós képet kapnak, úgy a tantestület is támogatja a Nemzetiségi Önkormányzat fenntartóvá 

válását.   

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Ebben a kérdésben dönteni most úgysem kell, az előkészítést meg kell kezdeni, dönteni 

érdemben talán az októberi testületi ülésen tudunk. 

 

 

2. napirendi pont: KLIK által kiírt tagintézmény vezetői pályázat véleményezése 

Előadó: jegyző 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzatnak egyetértéséi joga van, a települési önkormányzat 

képviselő-testültének pedig véleményezési jogköre van. 1 db pályázat érkezett hozzánk. A 

jelenlegi tagintézmény vezető adta be a pályázatot. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 

előzetesen tárgyalta és egyetértett a pályázattal. 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Az első pályázati kiírásra nem érkezett be pályázat, így az újra kiírásra került. Erre már egy 

pályázat érkezett. Mindenki megkapta a pályázatot. Az egyedüli pályázó a jelenlegi 

tagintézmény vezető. Javasolja a pályázat támogatását. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

96/2015 (VI.24.) határozata  

a Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Pusztavámi Tagiskolájának 

tagintézmény vezetői pályázatáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Visztné Kemele 

Szilvia pályázatát, amely a Móri Radnóti Miklós 

Általános Iskola Pusztavámi Tagiskolájának a 

tagintézmény vezetői pályázatára érkezett – 

támogatja. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 
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3. napirendi pont: Pusztavám Község Önkormányzat tűzgyújtási rendeletének 

módosítása 

Előadó: Jegyző 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző:  

 

Kiküldésre került egy rendelettervezet, amely anyag 6 pontjára rögtön módosító javaslatot 

szeretne tenni.  

Pontról pontra végigmenve kerül megtárgyalásra a rendelet-tervezetet.  

Kéri a testület tagjait, hogy tegyék meg észrevételeiket. 

 

 

Grósz András képviselő: 

 

Javasolná, hogy kerüljön ki a rendelet-tervezetből a pontos nap meghatározása, tehát a hét 

bármely napján lehessen tüzelni. 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Javaslata szerint, a vasárnapot és ünnepnapot hagyjuk meg olyan napoknak, mikor is tilos a 

tüzelés. Egyetért a rendelet-tervezet ezen részével. Számára a tűzgyújtás időtartama a 

problémás, szerinte a 18.00 órai végső határidő, az túl korai, valamint szerinte nem kellene 

meghatározni időszakot, javasolja, hogy egész évben lehessen égetni. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A pontos időpontot kellene meghatározni. Javasolja, hogy max. 20.00 óráig lehessen tüzelni, 

heti 6 napon, ünnepnapok kivételével az egész évben, kivéve, ha országos tűzgyújtási tilalom 

van érvényben, így az az irányadó – értelem szerűen. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletét alkotja: 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2015 (VI.25.) sz. önkormányzati rendelete 

Az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a 

levegőtisztaság-védelem helyi szabályozásáról 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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4. napirendi pont: Pusztavám Község Önkormányzatának eb- és macskatartási 

rendeletének módosítása 

Előadó : Jegyző 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Mindenki megkapta az előterjeszti anyagot előzetesen. Beszámol róla, hogy a 

kötelezettségeinknek eleget téve elvégezte a Hivatal az eb összeírást. Kötelező szabályozni a 

jövőre nézve az eb- és macskatartást.  

A 2-es lábjegyzetben szereplő társasházi lakóközösségek békés együttélésének védelme 

céljából lehetőség van ennek a dolognak a külön szabályozására. Nálunk gyakorlatilag ez a 

Készenléti lakásoknál lehetne ez probléma. Szabályozz  szabályozható  Szabályozzuk-e le a 

2-es lábjegyzet szövegében lévő dolgot? 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletét alkotja: 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2015 (VI.25.) sz. önkormányzati rendelete 

az eb- és macskatartás szabályozásáról 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

5. napirendi pont: Pusztavám Község Önkormányzatának kitüntető címek 

adományozásáról való rendelet módosítása 

Előadó: Jegyző 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző:  

 

A kitűntető címek ez idáig mindig Falunapok keretében kerültek átadásra, ez már a májusi 

testületi ülésen is tárgyalásra került. Akkor úgy döntött a testület, hogy mostantól minden 

évben az augusztus 20-i ünnepség keretében kerüljenek a kitűntető címek adományozásra.  A 

rendeletünkben így ez módosításra kell, hogy kerüljön. Erre vonatkozóan az előterjesztést 

mindenki megkapta. Kéri, hogy akinek ezzel kapcsolatban bármilyen javaslata van, azt tegye 

meg.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletét alkotja: 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2015 (VI.25.) sz. önkormányzati rendelete 

Az önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról, valamint jubileumi és 

egyéb köszöntésekről szóló 19/2008.(XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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7. napirendi pont: 2015. II. féléves munkaterv megtárgyalása 

Előadó: Polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Elkészült a második félévi munkatervünk, amelyet mindenki megkap. Kéri a testület tagjait, 

hogy nézzék át, amennyiben hozzá szeretnének tenni valamit, úgy jelezzék. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

97/2015 (VI.24.) határozata  

a 2015. második félévi munkaterv elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Pusztavám 

Község Önkormányzatának 2015. második félévi 

munkatervét elfogadja.  

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

 

8. napirendi pont: Pusztavám Község Önkormányzatának gyámügyi tevékenységéről 

beszámoló 

Előadó: Jegyző 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Gyámügyi tevékenységet már nem folytatunk, így erről beszámolni sem tudunk. A hatásköri 

feladatok a Járási Gyámhivatalnál vannak. Ettől függetlenül elmondja, hogy jó a kapcsolata az 

önkormányzatnak a gyámügyi tevékenységet folytató móri szervezetekkel. Attól függetlenül, 

hogy nem a hatáskör címzettjei nem mi vagyunk, ettől függetlenül a pusztavámi lakosok 

ügyében véleményünket mindig kikérik. Döntenünk erről jelenleg nem szükséges.  

 

 

9. napirendi pont: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő testületének döntése 

képviselői tisztelet díjakról 

Előadó: Polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Mindenki előtt ismeretes, hogy Ihászné Albert Anna nyári napközis tábort szervez. Ehhez 

anyagi hozzájárulásukat adná a két alpolgármester, a polgármester valamint Grósz András 

képviselő.  



 18 

Lisztmayer János polgármester a 2015. évi 6 havi költségtérítéséről – 135 000 Ft-ról, Stettner 

Attila alpolgármester a 2015. évi 6 havi költségtérítéséről – 135 000 Ft-ról, Pintér István 

alpolgármester a 2015. évi 6 havi költségtérítéséről – 135 000 Ft-ról, valamint Grósz András 

képviselő a 2015. évi 6 havi tiszteletdíjáról – 90 000 Ft-ról lemond.  

 

Dönteni szükségeltetik, hogy a lemondott összegeket Ihászné Albert Anna táborának 

támogatásként átadhassa az önkormányzat.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

98/2015 (VI.24.) határozata  

a lemondott költségtérítések  

valamint tiszteletdíjak  

támogatásként való folyósításáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Lisztmayer 

János polgármester, Stettner Attila alpolgármester, 

valamint Pintér István alpolgármester a 2015. évében 

esedékes 6 havi költségtérítésükről - 135 000 Ft/fő 

valamint Grósz András képviselő 6 havi 

tiszteletdíjának összegéről – 90 000 Ft - az Ihászné 

Albert Anna által szervezett napközis tábor javára 

lemond. A lemondott összegek támogatás címeként 

kerüljenek átadásra.   

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

 

10. napirendi pont: Döntés törvényességi felügyeleti eljárásról 

Előadó: Jegyző 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Kiküldésre került minden képviselő számára a törvényességi felhívás.  

Kifogásolásra került, hogy a határozatok meghozatalakor nem lett feltűntetve a 

döntéshozatalban résztvevő képviselők pontos száma. Ezentúl tehát minden esetben 

szerepeltetni fogjuk, hogy hány képviselő volt jelen a szavazásnál. Kifogásolásra került 

továbbá, hogy a határozat nem tartalmazza a határozat címét. A továbbiakban ez is így fog 

történni. Így ennek megfelelően kerül javításra a 101/2014. (X.27.) számú határozat. A 

102/2014. (X.27.) számú határozat zárt ülés anyaga volt, ezért azt majd zárt ülésen kell 

újratárgyalnia a testületnek.  

Törvénysértő volt továbbá a 103/2014. (X.27.) határozata is, egyrészt a fent említett két 

törvénysértő dolog miatt, továbbá törvénysértő volt, mivel a végkielégítés pontos összege száz 

forintra kerekítve nem volt meghatározva, továbbá döntöttünk a volt polgármestert törvény 
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szerint megillető három havi illetményének megfelelő végkielégítéséről, és ugyanebben a 

határozatunkban döntöttünk a további, mérlegelési jogkörben adható végkielégítési kérdésben 

is, illetve mindent zárt ülésen tette a testület, annak ellenére, hogy nem volt a testületnek 

felhatalmazása arra, hogy a zárt ülésen tárgyalja ezen napirendi pontot. Így ezek javításaként 

kell a testületnek határozatokat hoznia.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

99/2015 (VI.24.) határozata  

a FEB/02/126-1/2015. számú törvényességi felhívásban foglaltakról  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy tudomásul veszi 

a FEB/02/126-1/2015. számú törvényességi felhívásban 

foglaltakat, és a zárt ülésre tartozó két határozat 

tekintetében úgy dönt, hogy azokat zárt ülésen 

tárgyalja, és tesz eleget a törvényességi felhívásban 

foglaltaknak, míg a harmadik törvénysértő 

határozatról a nyílt ülésen dönt. 

 

Felelős:  dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: 2015. július 10. 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Törvénysértő volt a képviselő-testület 103/2014. (X.27.) határozat is. Dönteni szükséges, 

hogy ezen határozatunkat kiegészítjük azzal, hogy a képviselő-testület 7 jelen lévő 

képviselővel 7 igen szavazattal hozott határozatot, valamint a határozat alá címként beírja, 

hogy a volt polgármester 3 havi végkielégítésének a kérdése.   

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

100/2015 (VI.24.) határozata  

a volt polgármester három havi végkielégítéséről  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jelen 

határozatával, a jelen nyílt testületi ülésen megerősíti 

a 2014. X. hó 27-én 7 jelen lévő képviselővel, 7 igen 

szavazattal zárt ülésen hozott 103/2014. (X.27.) számú 

határozatának első mondatát, amely határozatával a 

volt polgármester Merkatz László részére 3 (három) 

havi végkielégítését szavazott meg. 
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Felelős:  dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Azonnal 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

101/2015 (VI.24.) határozata  

a 103/2014. (X.27.) számú határozat megerősítése 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 103/2014. 

(X.27.) zárt ülésen hozott határozatnak a második 

mondatát jelen nyílt testületi ülésen megerősíti, jóvá 

hagyja.  

 

Felelős:  dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Azonnal 

 

 

 

11. napirendi pont: Művelődési Ház eszközeit érintő bérleti díj rendszer kialakítása, 

valamint pusztavámi képeslapok, DVD-k értékesítését érintő díjrendszer kialakítása. 

Előadó: Jegyző 

 

Dr. Lágrádi Gábor jegyző: 

 

Szóba került a testületi ülésen, hogy a művelődési házban lévő eszközök bérelhetőségét 

szabályozni kéne, mivel igény lenne rá.  

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Erről készült egy táblázat, amelyet mindenki lát. Javasolja, hogy amennyiben elfogadhatóak 

ezek az árak, akkor ez kerüljön megszavazásra.  

Továbbá vannak a Polgármesteri Hivatalban Pusztavámról szóló DVD-k és képeslapok is. A 

falunapok során szóba került, hogy jó lenne, ha ezeket is egy-egy ilyen alkalommal árusítaná 

az önkormányzat. Ennek díjára javaslatot tesz: a DVD-re 300 Ft/db egységárat, a képeslapra 

100 Ft/db egységárat javasolna elfogadni.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

102/2015 (VI.24.) határozata  

a Művelődési Ház eszközeit érintő bérleti díj  

rendszer kialakításáról,  
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a pusztavámi képeslapok és DVD-k vételáráról   

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a jelen határozat 

mellékletét képező táblázat szerint, 2015. július 1-től 

meghatározza a Művelődési Ház eszközeit (ingóságait) 

érinbtő bérleti díjak mértékét, azzal, hogy 

helyiségbérlet esetén az ingóságokért külön bérleti díj 

nem kerül felszámításra. Pusztavám Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 

úgy határozott továbbá, hogy ugyancsak 2015. július 

1-től az Önkormányzat által elkészíttetett pusztavámi 

képeslapok vételára 100 Ft/db, a az Önkormányzat 

által elkészíttetett pusztavámi DVD-k vételára 300 

Ft/db.  

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

12. napirendi pont: Pusztavám,  Hegyalja u. 34. szám alatti ingatlan értékesítése 

Előadó: polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A januári képviselő-testületi ülésen döntött a testület, hogy értékesíti a Hegyalja u. 34. sz. 

alatti ingatlanát. A felhívás két alkalommal megjelent a helyi újságban. Összesen 3 db írásos  

árajánlat érkezett, melyek: 

1. ajánlat Magosi Bélától érkezett, 6,2 MFt-os vételárral, a  2. ajánlat a szomszédtól – Szakács 

Mihálynétól érkezett, az ajánlat 4 - 4,5 MFt-ról szól, valamint a 3. ajánlat Vajdics Péter és 

Vajdicsné Fenyvesi Angélától érkezett, az ő ajánlatuk 5,5 MFt.  

Javasolja a legmagasabb árat kínáló vevő ajánlatát elfogadni.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

103/2015 (VI.24.) határozata  

Magosi Béla lakásvásárlási kérelméről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Magosi Béla 

421/2015 ügyszámon érkezett lakásvásárlási kérelmét 

6,2 MFt-os vételárral elfogadja. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Folyamatos 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 0 igen 

szavazattal, 6 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

104/2015 (VI.24.) határozata  

a Szakács Mihályné lakásvásárlási kérelméről  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Szakács 

Mihályné 420/2015 ügyszámon érkezett lakásvásárlási 

kérelmét 4 -4,5 MFt-os vételárral elutasítja. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 0 igen 

szavazattal, 6 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

105/2015 (VI.24.) határozata  

a Vajdics Péter és Vajdicsné Fenyvesi Angéla  

lakásvásárlási kérelméről  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Vajdics Péter és 

Vajdicsné Fenyvesi Angéla 494/2015 ügyszámon 

érkezett lakásvásárlási kérelmét 5,5 MFt-os vételárral 

elutasítja. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

 

13. napirendi pont: egyebek 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Érkezett egy kérelem önkormányzatunkhoz Schlickenrieder Valériától a Petőfi Sándor utcai 

1049-es Hrsz-ú, 1235 m
2
 nagyságú telek ingatlan megvásárlására. A Molnár néni házáról van 

szó. Volt már ilyen probléma ezekkel a régi bányász lakásokkal, hogy az ingatlanon lévő ház, 

az képezi csak a tulajdonát a tulajdonosnak, a telek amin áll a ház, az az önkormányzat 

tulajdona. Ez a kérelem is ilyen dologra irányul, a kérelmező a telket szeretné megvásárolni. 

Előzetesen a kolléganőnk elvégezte az értékbecslést, eladási árnak 617 500 Ft-ot javasol.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

106/2015 (VI.24.) határozata  

a Schlickenrieder Valéria telekvásárlási kérelméről  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Schlickenrieder 

Valéria 478/2015 ügyszámon érkezett telekvásárlási 

kérelmét támogatja, a vételárat 617 500 Ft-ban 

határozza meg. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Folyamatos 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Tájékoztatja a testület tagjait a Vértes Presszó helyzetéről. A mai nap folyamán sikerült 

megállapodni a hölggyel. A megállapodásnak az a lényege, hogy a képviselő-testület 

eltekintene a jelenlegi bérlőnek az adósságától, ennek fejében viszont az ott lévő berendezési 

tárgyak teljes egészében önkormányzati tulajdonba kerülnek, valamint a Bérlő lemond a 

beépítéssel, ráépítéssel, rezsielszámolással kapcsolatos igényeiről is. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

107/2015 (VI.24.) határozata  

a Vértes Presszó bérleti jogviszonyának  

a felmondási idő alatt közös megegyezéssel való megszüntetéséről,  

és Horváth Judit bérlővel való elszámolásról  

  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Horváth Judit 

bérlő előzetes kérését támogatja és hozzájárul a 

bérleti jogviszony közös megegyezéssel való 

megszüntetéséhez, 2015. június 30-ával. Pusztavám 

Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az ezen az 

időpontig keletkezett bérleti- és rezsidíj tartozásokat 

elengedi, ennek fejében a Bérlő a bérleményben 

végzett beruházások ellenértékéről, a ráépítéssel, 

rezsielszámolással kapcsolatos igényeiről lemond, 

egyúttal a bérleményben maradó ingóságok 

tulajdonjogát, külön leltár alapján a Bérbeadóra 

ruházza át. Pusztavám Község Önkormányzat 
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Képviselő-testülete felhatalmazza Lisztmayer János 

polgármestert, jogi ellenjegyzőként pedig dr. Légrádi 

Gábor jegyzőt, a vonatkozó okiratok elkészítésére és 

aláírására, ide értve az új bérlővel való, 2015. július 1-

én hatályba lépő bérleti szerződés megkötését is. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

  Dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: 2015. június 30. 

 

 

Pintér István alpolgármester:  

 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Erdészet a zöld hulladék elhelyezésére lerakó helyet 

biztosít, amelynek a részleteit hirdetményben fogja közölni.  

 

Tervezi továbbá az Erdészet, hogy bizonyos fajtájú (a környezetre nem ártalmas) építési 

törmeléket is átvesz és felhasznál.  

 

Jelzi, hogy a tölgyesi telkeknél nagy a gaz.  

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Tud róla, kaszálással illetve legeltetéssel meg lesz oldva.  

 

Pintér István alpolgármester:  

 

A Polgármesteri Hivatal előtti csille elhelyezésével kapcsolatosan érdeklődik.  

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

A 100 éves múltra visszanyúló pusztavámi bányászatnak kívántunk emléket állítani. 

Tervezzük emléktábla elhelyezését. Ezúton is megköszönjük a bánya segítségét, hiszen 

ingyenesen tudtunk a csilléhez, kiegészítőkhöz hozzájutni.  

 

Pintér István alpolgármester:  

 

A csille felállítását nem ellenzi, azonban megjegyzi, hogy a régi paraszti hagyományoknak is 

kellene hogy legyen mementója. 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző:  

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási 

szerződés megkötéséhez kér testületi jóváhagyást, tekintettel arra, hogy a szerződés 

megkötéséhez szükséges előzetes hozzájárulások beszerzésre kerültek.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

108/2015 (VI.24.) határozata  

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatási szerződés megkötéséről 

  

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és tudomásul vette, hogy a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatási szerződés megkötéséhez a szükséges 

hozzájárulások rendelkezésre állnak, felhatalmazza a 

Polgármester urat, hogy a közszolgáltatási szerződést Pataki 

Lajos egyéni vállalkozóval (8073 Csákberény, Petőfi utca 32.) 

köti meg, 12.000,- Ft +ÁFA/ szállítás szállítási díj figyelembe 

vételével kösse meg, míg a móri Ártalmatlanító Telep igénybe 

vétele vonatkozásában a vonatkozó szerződést a Fejérvíz Zrt-vel, 

792,- Ft+ÁFA/m3 lakossági, és 1080,- Ft+ÁFA/m3 közületi 

ürítési díj figyelembe vételével kösse meg. Egyúttal 

felhatalmazza a jegyzőt, hogy a vonatkozó rendelet módosítását -  

a közszolgáltató személyét illetően – készítse elő.  

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

              Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2015. augusztus 31. 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző:  

 

Ismerteti az igazgatási szünetre vonatkozó előterjesztést. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2015 (VI.25.) sz. önkormányzati rendelete 

 „a 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről” 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző:  

 

Ismerteti a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést és 

egyben pontosítja azt. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

109/2015 (VI.24.) határozata  

a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) felülvizsgálatáról 

  

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 60/2013 

(VII.03.) számú határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi 

Program (HEP) kapcsán az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

Törvényben foglaltaknak megfelelően a kétévente előírt 

áttekintésnek eleget tett, megállapította, hogy a HEP 

felülvizsgálata nem szükséges, a Helyi Esélyegyenlőségi 

Programot változatlan formában elfogadja.  

 

Felelős:  Dr. Légrádi Gábor jegyző 

  Lisztmayer János polgármester 

Határidő: Folyamatos 

 

 

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 


