
 1 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

8066        Pusztavám,       Kossuth      Lajos    u.    64-66. 
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 22-én 

megtartott nyilvános üléséről 

 

 

 

 

 

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

64-66. 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 22-i nyilvános ülésén 

alkotott rendeletei: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2015 (VII.23.) sz. önkormányzati rendelete 

A közterületek használatáról szóló 18/2003. (VIII.21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2015 (VII.23.) 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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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 22-i nyilvános ülésen 

hozott határozatai (a teljes határozat a jegyzőkönyvben): 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

122/2015 (VII.22.) határozata 

a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2015. július 

22-i nyilvános képviselő-testületi ülés napirendjét 

elfogadja. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

123/2015 (VII.22.) 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 

124/2015.(VII. 22.) határozata 

2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatban 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a Pusztavám Község 

Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V (12-17774-1-001-00-05) víziközmű 

rendszer/víziközmű rendszerek 2016-2030. évi Gördülő 

Fejlesztési Terve a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-

gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban 

van. Felhatalmazza polgármester urat a jelen határozat szerinti 

Nyilatkozat aláírására.  

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

125/2015.(VII. 22.) határozata 

2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatban 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a 2011. évi CCIX. Tv. 11. § 

(2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos 

kötelezettségek végrehajtása érdekében Pusztavám Község 

Önkormányzat Kötelezett helyett a FEJÉRVÍZ Zrt. Szolgáltató 

fogja végezni a MEKH részére az ellátásért felelős/felelősök 

nevében eljáró kötelezett érdekeltségébe tartozó, a Szolgáltató 

által üzemeltetett Pusztavám Község Ivóvíz Szolgáltató 

Rendszer-V (12-17774-1-001-00-05) víziközmű rendszerekre 

vonatkozóan a 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Terv Magyar 

Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz történő 

benyújtását, valamint a jóváhagyásra irányuló eljárásban való 

részvétellel képviseli az Önkormányzatot. Felhatalmazza 

polgármester urat a jelen határozat szerinti Megállapodás 

aláírására.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

126/2015.(VII. 22.) határozata 

2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatban 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és felhatalmazza a polgármester urat, hogy a 

2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatban írásban 

Nyilatkozzon a tekintetben, hogy az Önkormányzat milyen 

összegű, a korábbi évek során felhalmozott víziközmű 

fejlesztésekre fordítandó anyagi forrással rendelkezik, amelyet a 

2011. évi CCIX tv. 18. §-a alapján elkülönített 

számlán/számlákon kezel. Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete rögzíti, hogy ezen anyagi forrás összege 

1.203.851,- Ft. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

127/2015.(VII. 22.) határozata 

2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatban 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a Pusztavám Község 

Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V (12-17774-1-001-00-05) víziközmű 

rendszer/víziközmű rendszerek 2016-2030. évi Gördülő 

Fejlesztési Tervét elfogadja.  
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

128/2015.(VII. 22.) határozata 

a Fehrer céggel való egyedi megállapodás megkötéséről 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a képviselő-testület 

felhatalmazza a Polgármester urat, hogy a bitumenes pálya, a 

búcsú tér és a kis focipálya bérbeadására 270 000 Ft összegben 

megállapodhasson a Fehrer céggel, azzal, hogy ha és amennyiben 

a sörpadokat is szeretnének bérbe venni, úgy annak a bérleti 

díjában is köthessen megállapodást, a két bérlet tekintetében, 

együttesen maximáltan 300 000 Ft összegben. 
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 22-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 

Stettner Attila  alpolgármester 

Zombó Norbert képviselő 

 

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 Pintér István 

alpolgármester.  

 

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 

122/2015 (VII.22.) határozata 

a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2015. július 

22-i nyilvános képviselő-testületi ülés napirendjét 

elfogadja. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Napirendi pont: Kitüntető címekről javaslatok megtárgyalása – Tárgyalása Zárt ülésen 

Előadók: Polgármester  

 

2. napirendi pont: Fejérvíz Zrt.  által küldött Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása 

Előadó: Polgármester 

 

3. napirendi pont: Közterület használati rendelet módosítása 

Előadó: Jegyző 
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4. napirendi pont: Fejérvíz Zrt.  által küldött Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása – kiegészítő 

döntések 

Előadó: Polgármester 

 

 

 

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-testületének jelen lévő 6 tagja 5 igen 

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

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

123/2015 (VII.22.) 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: 

 

2. Napirendi pont: Fejérvíz által küldött Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása 

Előadó: Polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Lényege, hogy 15 évre előre meg kell csinálni egy fejlesztési tervet. Nálunk a víziközmű 

hálózat illetve a szennyvíztelep az önkormányzat tulajdonában van, de a Fejérvíz Zrt. 

kezelésében áll. Ők tartják rendben az egész rendszer, illetve ez alapján megcsináltak egy 



 8 

fejlesztési, beruházási tervet, amelyet mindenki megkapott. Ez a terv 2016-tól szól, majd 

röviden ismerteti a tervet. 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

A kiküldött anyagból is látszik, hogy 2 db nyilatkozat megtételét és egy megállapodás 

megkötését kérték tőlünk a Fejérvíz Zrt, valamint negyedikként – külön nevesítve kérték, 

hogy hagyjuk jóvá ezt a 2016-2030 évek közötti gördülő-fejlesztési tervet. Majd sorban 

ismertetésre kerülnek a határozati javaslatok. 

 

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 

124/2015.(VII. 22.) határozata 

2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatban 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a Pusztavám Község 

Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V (12-17774-1-001-00-05) víziközmű 

rendszer/víziközmű rendszerek 2016-2030. évi Gördülő 

Fejlesztési Terve a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-

gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban 

van. Felhatalmazza polgármester urat a jelen határozat szerinti 

Nyilatkozat aláírására.  

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

              Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2015. július 30. 

 

 

 

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 

125/2015.(VII. 22.) határozata 

2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatban 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a 2011. évi CCIX. Tv. 11. § 

(2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos 

kötelezettségek végrehajtása érdekében Pusztavám Község 

Önkormányzat Kötelezett helyett a FEJÉRVÍZ Zrt. Szolgáltató 
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fogja végezni a MEKH részére az ellátásért felelős/felelősök 

nevében eljáró kötelezett érdekeltségébe tartozó, a Szolgáltató 

által üzemeltetett Pusztavám Község Ivóvíz Szolgáltató 

Rendszer-V (12-17774-1-001-00-05) víziközmű rendszerekre 

vonatkozóan a 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Terv Magyar 

Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz történő 

benyújtását, valamint a jóváhagyásra irányuló eljárásban való 

részvétellel képviseli az Önkormányzatot. Felhatalmazza 

polgármester urat a jelen határozat szerinti Megállapodás 

aláírására.  

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

              Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2015. július 30. 

 

 

 

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 

126/2015.(VII. 22.) határozata 

2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatban 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és felhatalmazza a polgármester urat, hogy a 

2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatban írásban 

Nyilatkozzon a tekintetben, hogy az Önkormányzat milyen 

összegű, a korábbi évek során felhalmozott víziközmű 

fejlesztésekre fordítandó anyagi forrással rendelkezik, amelyet a 

2011. évi CCIX tv. 18. §-a alapján elkülönített 

számlán/számlákon kezel. Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete rögzíti, hogy ezen anyagi forrás összege 

1.203.851,- Ft. 

 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

              Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2015. július 30. 

 

 

 

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 

127/2015.(VII. 22.) határozata 
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2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatban 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a Pusztavám Község 

Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V (12-17774-1-001-00-05) víziközmű 

rendszer/víziközmű rendszerek 2016-2030. évi Gördülő 

Fejlesztési Tervét elfogadja.  

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

              Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2015. július 30. 

 

 

3. napirendi pont: Közterület használati rendelet módosítása 

Előadó: Jegyző 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző:  

 

Az elmúlt ülésen előttünk volt Magyary Árpád, volt Takarékszövetkezeti épület körüli terület-

használati kérelme. Akkor olyan elvi döntést hozott a testület, hogy a közterület hosszú távú 

használatba adását támogatja egy megszabott áron: 10 Ft/m
2
/hó. Ez az igény merült fel Engel 

Györgynél a pincéje körüli parkoló kialakításával kapcsolatban. Ezért egy javaslattal élt a 

közterület-használati rendelet módosítására, amely lényege, hogy meghatározza a testület 

legalább fél évre, maximum egy évre közterület-használat időtartamát, és összegét pedig 10 

Ft/m
2
/hó mértékben, valamint hatáskörileg minden esetben a képviselő-testület dönt. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Miért kell maximum időkorlátot előírni? 

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

A közterület-használati rendeletünk eredendően egy évet ír mindenhez. 

 

 

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 

13/2015 (VII.23.) sz. önkormányzati rendelete 

A közterületek használatáról szóló 18/2003. (VIII.21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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4. napirendi pont: Egyebek 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

A Fehrer cég megkereste önkormányzatunkat, hogy családi napot szeretnének itt 

Pusztavámon szervezni. A közterület-használati rendeletünk értelmében 500 Ft/m
2
-t kell a 

közterület használatáért fizetnie, amely ha kiszámoljuk, irreálisan sok. Azonban elég nagy 

területet szeretnének igénybe venni: bitumenes focipálya, az a melletti ligetes rész, a búcsús 

területet valamint a focipályán a kispálya is. Ezért felhatalmazást kér a testület tagjaitól, hogy 

egy egyedi megállapodást köthessen az önkormányzat nevében a Rába Fehrerrel. Javasolná, 

hogy egy 270 000 Ft-os árat fogadjon el a testület, amelyre egyedi megállapodást kötünk. 

Valamint kéri a felhatalmazást, hogyha sörpad bérletére is igényt tartanak, akkor azt is egyedi 

megállapodás alapján kaphassák meg. Mielőtt aláírásra kerülne bármiféle megállapodás, 

azelőtt mindenki e-mail-en meg fogja kapni az anyagot. 

 

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 

128/2015.(VII. 22.) határozata 

a Fehrer céggel való egyedi megállapodás megkötéséről 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a képviselő-testület 

felhatalmazza a Polgármester urat, hogy a bitumenes pálya, a 

búcsú tér és a kis focipálya bérbeadására 270 000 Ft összegben 

megállapodhasson a Fehrer céggel, azzal, hogy ha és amennyiben 

a sörpadokat is szeretnének bérbe venni, úgy annak a bérleti 

díjában is köthessen megállapodást, a két bérlet tekintetében, 

együttesen maximáltan 300 000 Ft összegben. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

              Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2015. augusztus 31. 

 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Mindenki előtt ismeretes, hogy 38 MFt-ra nyújtottuk be a rendkívüli támogatási igényünket az 

állam felé, ígéret szerint várhatóan 22 MFt-ot fogunk kapni. Ezt az összeget a hétre várjuk.  

 

 

Zombó Norbert képviselő: 
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Kéri, hogy amennyiben lehetséges, úgy a testületi ülés anyaga ne csak e-mail-en kerüljön 

kiküldésre a képviselőknek, hanem papír alapon is. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Természetesen lehetséges, aki a jövőben papír alapon kéri, az jelezze és annak papír alapon is 

megküldjük.  

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző:  

 

 

Pintér István alpolgármester indítványára javaslatot tesz „Az önkormányzat által alapított 

kitüntető címről és díjakról, valamint jubileumi és egyéb köszöntésekről szóló 19/2008.(XI. 

27.) sz. rendelet módosítására, annyiban, hogy a „Német Kisebbségért” díj „Német 

Nemzetiségért” díjra legyen módosítva, illetve a beérkezett javaslatok nagy számára is 

figyelemmel javasolja, hogy kerüljön ki a rendeletből a maximáltan adható darabszám 

(jelenleg 5 db). 

 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2015 (VII.23.) 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. 

 

 

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 


