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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-i 

közmeghallgatással egybekötött nyilvános ülésen alkotott rendeletei: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2015. (XII.16.) sz. önkormányzati rendelete 

a 2016. évi étkezési térítési díjak megállapításáról 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

22/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-i 

közmeghallgatással egybekötött nyilvános ülésen hozott határozatai: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

222/2015 (XII.15.) határozata 

a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2015. 

december 15-i közmeghallgatással egybekötött 

nyilvános képviselő-testületi ülés napirendjét 

elfogadja. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

223/2015 (XII.15.) 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 

224/2015.(XII.15.) határozata 

a képviselő-testület 2016. első félévi munkatervéről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy elfogadja a 

képviselő-testület 2016. első félévi munkatervét. 

 

Pusztavám község képviselő-testületének 2016. első 

félévi munkaterve a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.   

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

225/2015.(XII.15.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és elfogadja a Pusztavámi Művelődési 

Ház és Községi Könyvtár 2016. évi munkatervét az 

előterjesztési anyagban foglalt tartalommal. 
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A Pusztavámi Művelődési Ház és Községi Könyvtár 

2016. évi munkaterve a jegyzőkönyv mellékleteként 

csatolva.   

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

226/2015.(XII.15.) határozata 

a gyepmesteri szerződés felülvizsgálatáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és elfogadja a gyepmesteri tevékenység 

ellátásról szóló szerződést, valamint kompetens 

személynek Hadusfalvy István falugondnokot jelöli 

ki. 

 

A gyepmesteri szerződés tervezete a jegyzőkönyv 

mellékleteként csatolva.   

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

227/2015.(XII.15.) határozata 

a Polgármesteri Hivatal működéséről  

valamint a helyi adóztatásról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a 

Polgármesteri Hivatal működéséről szóló jegyzői 

beszámolót elfogadja, valamint egyúttal a helyi 

adóztatásról szóló jegyzői beszámolót is elfogadja.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

228/2015.(XII.15.) határozata 

a 2015. évi módosított belső ellenőrzési terv elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy az 

Önkormányzat módosított 2015. évi belső ellenőrzési 

tervét a mellékleteivel együtt jóváhagyja. 

 

    Az ellenőrzési terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

229/2015.(XII.15.) határozata 
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a 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy az 

Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervét a 

mellékleteivel együtt jóváhagyja.  

 

Az ellenőrzési terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

230/2015.(XII. 15.) számú határozata 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a lakosság 

tájékoztatása a környezet állapotáról feladat 

elvégzésére felhatalmazza Pusztavám Község 

jegyzőjét. A tájékoztatást a helyben szokásos módon 

kell közzétenni. 
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én 

megtartott közmeghallgatással egybekötött nyilvános üléséről. 

 

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

64-66. 

 

Jelen vannak: 

 Lisztmayer János polgármester 

 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 nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelent 

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

a képviselő-testületi ülés határozatképes. Emmerling Józsefné családi okok miatt nem vesz 

részt a testületi ülésen.  

 

 

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 

222/2015 (XII.15.) határozata 

a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2015. 

december 15-i közmeghallgatással egybekötött 

nyilvános képviselő-testületi ülés napirendjét 

elfogadja. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1) Közmeghallgatás 

Előadó: Polgármester 

 

2) 2016. évi étkezési térítési díjak megállapítása. Rendeletalkotás 

Előadó: Polgármester 
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3)  A képviselő-testület 2016. első félévi munkaterve 

Előadó: Polgármester 

 

4) Művelődési Ház és Községi Könyvtár 2016. évi munkaterve 

Előadó: Művelődési Ház vezetője 

 

5) Döntés a gyepmesteri szerződés felülvizsgálatáról, kompetens személy kijelöléséről 

Előadó: Polgármester, Jegyző 

 

6) Jegyző beszámolója a hivatal tevékenységéről 

Előadó: Jegyző 

 

7) Jegyző beszámolója az adóztatásról 

Előadó: Jegyző 

 

8) A 2015. évi módosított belső ellenőrzési terv elfogadása 

 Előadó: Jegyző 

 

9) A 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

 Előadó: Jegyző 

 

10) Lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról 

 Előadó: Jegyző 

 

11) Egyebek 

 

12) Anyakönyvi hírek 

 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 5 tagja 1 igen 

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

Képviselő-testületének 

223/2015 (XII.15.) 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: Közmeghallgatás 

Előadó: Polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Szeretettel köszönt mindenkit, s kéri, hogy amennyiben valakinek problémája, felvetése van, 

tegye meg. 

 

 

Fülöp Ferenc: 

 

Mi lett a rendelete a csendrendeletnek? Megvan-e a bűnös, aki a Vérteskerti buszmegállót 

tönkretette? 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Nem alkotott csendrendeletet a képviselő-testület. A visszaküldött kérdőívek közül 2/3-a a 

lakosságnak azt kérte, hogy ne legyen csendrendelet. 

 

A buszmegállóval kapcsolatban elmondja, hogy rendőrségi feljelentést tettünk, eredményt 

még nem tudunk. 

 

 

Bertalan Istvánné: 

 

A Hegyalja utcában a végére épült egy családi ház, addig nem nyúlik ki a közvilágítás, van-e 

rá lehetőség? Valamint a két buszmegállóban is elég rossz a közvilágítás. Nem lehetne ott 

valamit fejleszteni?  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Elég nehézkes dolog a közvilágítás, van egy Tóvill Bt. nevű cég, akihez a közvilágítás 

szerelése tartozik. Velük kapcsolatban vagyunk, de több, mint fél éve már megrendeltünk 
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tőlük egy fejlesztést a Tölgyesi kereszteződésnél valamint a Polgármesteri Hivatalnál, ami a 

mai napig sajnos még nem oldódott meg. Úgy ígérték, hogy a mostani hónap végéig 

megoldódik. Úgy gondolja, hogy a felvetett problémát megvizsgálja, és nincsen akadálya a 

fejlesztésnek, megoldható lesz a dolog.  

 

 

Bertalan Istvánné:  

 

A Hegyalja utcában a patak partján vannak nagyméretű fák, amelyek eléggé zavaróak. Van-e 

rá lehetőség, hogy kivágásra kerüljenek? 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Jegyzői engedéllyel lehet csak kivágni. A kérdés, hogy ki akarjuk-e vágni vagy sem. A 

szomszédot is meg kell kérdezni. A faluban már több ilyen probléma volt, át lesz nézve a 

faluban az összes bejelentés, valamint kéri a lakosságot, hogy január 31-ig mindenki jelentse 

be a hivatal felé, amennyiben tud ilyen fáról. Február végig pedig döntés fog születni. Erre 

ígéretet tesz. Ahol pedig ki lesz vágva esetlegesen egy fa, utána rögtön ültetni kell helyére 

egyet.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Mindenképpen meg lesz vizsgálva ez a dolog, lehet, hogy látszólag egészséges fákról 

beszélünk, de nem feltétlenül van így. A kivágást előre egyeztetni kell az E-ON-nal is, 

valamint olyan vállalkozót kell találnunk, aki vállalja is és rendelkezik ilyen tapasztalattal. 

 

 

Czéh Mátyás: 

 

Ami a kukába nem fér bele szemét, azt az emberek elégetik. Tájékoztatni kellene az 

embereket, hogy azon szemetet, amelyet a kukába nem tudnak tenni – esetenként veszélyes 

hulladék – eltüzelik. Tájékoztatni kellene az embereket esetleg.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Komoly vita volt a tűzgyújtási rendelettel kapcsolatban a testületi ülésen. A testület próbált 

életszerű tűzgyújtási rendeletet alkotni. Sajnos együtt, közösen kell fellépnünk ez ellen a 

probléma ellen.  

 

 

Kis János: 

 

Javasolja, hogy névre szólóan mindenki kapjon egy értesítést.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 
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A megoldás az lesz, hogy a Pusztavámi Krónikában mindenképpen tájékoztatni fogjuk a 

lakosságot.  

 

Bertalan Istvánné: 

  

Jó ötletnek tartja, hogy a Pusztavámi Krónikába a lakosság tájékoztatva legyen. 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

A Depónia Kft-vel van egy olyan szerződése az önkormányzatnak, hogy minden évben 

minden háztartásban ingyenes lomtalanítást végeznek. Ez minden háztartásnak ingyenes 

szolgáltatás évente egyszer. Sőt minden hónap utolsó szerdáján a szelektív hulladékot is 

elviszik ingyen, sőt ahhoz plusz zsákot is adnak.   

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A Pusztavámi Krónikában kéthavonta be fogjuk tenni a tájékoztatást, így mindenki értesülni 

fog róla. 

 

 

Makkné Sánta Krisztina: 

 

Mi a helyzet a lehullott levelekkel? Azokat sem viszi el a szállító. 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Az Erdészet üzemeltet egy ideje zöldhulladék lerakót. Erről a januári újságban mindenkit 

értesíteni fogunk. Ide ingyen lehet vinni zöld hulladékot. A diófa levelet külön kezeljük, erről 

aki visz zöldhulladékot, erről az Erdészetet előzetesen tájékoztatni kell. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Móron úgy működik – egyeztetett a polgármesterrel -, hogy be van építve a hulladékszállítási 

díjba, amiért évente kétszer elviszik a zöldhulladékot. Ez is egy megoldás lehet. Más 

megoldás lehet, hogy külön zsákot lehet venni mindenkinek egyénileg, és ha abba rakja a 

zöldhulladékát, akkor elviszi a Depónia Kft. 

 

 

Garasné Peisz Andrea: 

 

Móron miért annyival kevesebb a szemétszállítás díj, mint nálunk?  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 
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Nem tudja megmondani, hogy Móron mennyi, a jegyző úr körbejárja a dolgot és tájékoztatva 

lesz a lakosság.  

 

 

Kis János: 

 

A Vérteskertben volt egy útfelújítás pár éve, ami nem túl jól sikerült, az helyre lesz-e még 

állítva? 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A vállalkozónak lejárt a garanciális ideje. Nem lehet vele mit kezdeni. Ebből a tanulságot 

tudjuk leszűrni. 

 

 

Németh Károlyné: 

 

A Táncsics utcában a páros oldalon három házig meg van csinálva az út mellett a K-szegély. 

Egy kis részen nincsen kifugázva. Ez mikor fog megtörténni? Valamint a páros oldalon 

nincsen végig lerakva, meg lesz végig csinálva? 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Mindenképpen megnézzük. 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Tavasszal mindenképpen meg lesz csinálva, ilyen időben nem lehet már semmiféle ilyen 

munkálatoknak hozzálátni. 

 

 

Bódis József: 

 

Több, mint egy éve nincsen pénzautomata. Lesz-e valamikor? 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Emmerling Józsefné képviselőnk már elindította az ügyet. 

 

 

Makkné Sánta Krisztina: 

 

A Dózsa Gy. utcában a hátsó árok mikor lesz kitisztítva? A kertek már vízben állnak. A 

helyzet egyre rosszabb. 
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Lisztmayer János polgármester: 

 

Az integrált településfejlesztési programban felszíni vízelvezetésre pályáztunk. Ennek a 

keretében tudnánk elvégezni ezen dolgainkat.  

 

Makkné Sánta Krisztina: 

 

Mikor kell ezen pályázatot beadni? 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Uniós pályázatról van szó, megvannak a területei, amelyekre pályázni lehet pl. óvodai 

konyha felújítás, generációs park, vízelvezetés, kerékpárút kialakítás stb. Máshogy nem 

fogjuk tudni megcsinálni, csak ebből a pénzből. 

 

 

Pintér István alpolgármester:  

 

Ez a patak egy pesti illetőnek a tulajdonában van, amennyiben jók az információink. Ilyenkor 

egy jegyzői felszólítás után egy birtokvédelmi eljárást kéne elindítanunk.  

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Korábban ezt a Vértesaljai Vizitársulat kezelte, velük esetleg fel kéne venni a kapcsolatot. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Már felvettük velük is a kapcsolatot, de sajnos pénze senkinek nincsen rá. 

 

 

Fábián János: 

 

A Somogyi utcában a pincesorhoz a közvilágításba plusz egy plusz lámpát lehetne 

felszerelni. Elég rossz ott a közvilágítás. 

A másik dolog ugyanitt az út. Volt, aki odahordta az agyagot, hogy a gödröket betömegelje. 

Most olyan nagy a sár, hogy ha esik az eső, hogy nem lehet közlekedni. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Tervezve van, hogy helyre lesz állítva mindenképpen az út. Remélhetőleg 2016-ban ezt is 

meg tudjuk oldani. Árajánlatot már kértünk rá, 1,6 MFt-ba kerülne ennek a rendberakása. 

Megpróbálja a bányával megbeszélni, hogy tolják le.  

 

 

Bertalan Istvánné: 

 



 13 

Móron a Kecskehegyen mart aszfalttal oldották meg ezt a problémát, amely nagyon jó 

megoldás.  

 

Szó volt valamikor arról, hogy Pusztavám és Mór között is lesz kerékpárút. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Bízik benne, hogy ez lesz. De nagy probléma, hogy megyehatáron vagyunk. Beszéltünk róla 

polgármester kollégákkal, szintén az integrált településfejlesztési program részeként 

szeretnék ezt megoldani. Már arra kaptunk ígéretet, hogy a Bacsó B. utcától a Kossuth 

utcában a járda mentén egészen a Petőfi utcáig kapunk anyagi támogatást a kerékpárútra. 

 

 

Varga Csongor: 

 

Mór kapja meg a helyi iparűzési adót a Rábától, mivel pusztavámi területen van, intéződött-e 

a dolog? 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Sajnos eljutottunk a falig, és nem sikerült semmi pozitívumot intézni. Megkerestük Mór 

városát is, de teljesen elzárkóznak az egésztől. Azt kértük Mór városától csak, hogy a helyi 

iparűzési adóját a Rába Kft. megoszthassa. Elmentünk egészen a miniszterelnök helyettesig, 

de semmi eredménye nincsen. Sajnos régi döntés volt, mikor át kellett adni Pusztavámnak 

ezen területét. Ezzel nem lehet már mit kezdeni. Ha mi csak egy részét a Fehrer iparűzési 

adójának megkaphatnánk, akkor nagyon jobb helyzetbe kerülhetne az önkormányzat. Sajnos 

idén a Bányától szeptember hónapban kaptunk először fizikailag is iparűzési adót, eddigre 

fogyott el a túlfizetésünk. Jogi lehetőségünk nincsen arra, hogy bíróságra menjünk. 

 

 

Malatidesz Jánosné: 

 

A habpihentetéssel mi a helyzet? 

Tárolásra volt csak engedélyük, közben meg gyártják. Raktárépületre volt engedélyük csak, 

most pedig gyártás folyik ott.  

 

 

Bertalan Istvánné: 

 

A Komtravelnél ugyanaz a helyzet. Nekik mit tartalmaz a telepengedélyük? A buszokkal a 

járdákon állnak, folyik ki a telephelyről az olaj, a gazt le nem vágják, a járdákat nem 

tisztítják.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 
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A Rábával kapcsolatban elmondja, hogy a politikai lobbink megállt, helyi országgyűlési 

képviselőnk sem támogatja ezt a dolgot. Mással nem megy, csak lakossági összefogással, 

esetlegesen, ha elmegyünk Mórra. 

 

 

Zsebők Zoltán: 

 

Ipari terület kijelölésére nincsen lehetőségünk? 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Sajnos nincsen területünk. Talán majd egyszer régi Bánya területekhez hozzá lehet jutni. 

Talán 2016-ban megszerezhető lesz a Pusztavámi Akna, Lejtakna és majd 2018-tól a Bánya 

terület. Kárpótlásként próbáljuk megszerezni. 

A bányakárral kapcsolatban elmondja, hogy jelen pillanatban a Vértesi Erőmű Zrt. megbízott 

egy céget, aki a településen az összes bányakárt fel fogja mérni. Amikor minden dolog tiszta 

lesz, talán január végén-február elején, akkor meghívjuk a Bánya jelenlegi vezérigazgatóját, 

hogy adjon egy tájékoztatást a lakosságnak egy falugyűlés keretében.  

 

 

Czéh Mátyás: 

 

Statikai felmérést is fognak készíteni? 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Biztos, hogy lesznek még ebből problémák. Lenne rá a szénfillérből fedezet. De látva a 

bányakáros dolgokat, elég keveset kapnak a lakók, ha egyáltalán kapnak.  

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Fábián Jánost tájékoztatja a világítótestekkel kapcsolatban, elmondja, hogy már folyamatban 

van az ügy, már árajánlatot is kértünk, meg lesz csinálva. 

 

 

Makkné Sánta Krisztina: 

 

Mikor lesz a Bajcsy-Zs. u. kinyitva? Valamint mi a helyzet a közvilágítással ott? Amikor 

mise van vasárnap, akkor meg még az út mentén parkolnak is.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Mivel Uniós pályázaton keresztül történt a dolog, ezért 5 évig biztosan nem lesz rá lehetőség, 

ehhez hozzányúlni nem lehet. Ennek az utcának nem a kanyar a legszűkebb része. A 

kukásautóra visszatérve elmondja, hogy a Bajcsy-Zs. utca végén ki lesz alakítva egy terület, 

hogy a kukásautó meg tudjon fordulni. A közvilágítás fejlesztése is folyamatban van. A 
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parkolással kapcsolatban elmondja, hogy ki lehet rakni egy megállni tilos táblát, ez lehet 

megoldás rá.  

 

 

Sánta Antal: 

 

Forgalomirányító tükröt mindenképpen ajánlatos lenne akkor elhelyezni. 

 

Garasné Peisz Andrea: 

 

Tervben van-e az önkormányzatnak, hogy Mór illetve Bokod felől legalább egy fix 

traffipaxot helyezzen el? Nagyon gyorsan mennek az autók kifelé is meg jönnek befelé is. 

Van eset, amikor a kamion a lassító szigetnél a szembe lévő sávba kerüli ki a szigetet. 

 

 

Fábián János: 

 

A Bacsó utcából ahogy kijövünk, ki kéne cserélni a forgalomirányító tükröt? 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Ki lesz cserélve. 

 

 

Makkné Sánta Krisztina: 

 

A kommunális adót mi után kell majd fizetni? 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Ahhoz, hogy a kötelező feladatokat el tudja látni a település, arra rendkívüli támogatást kell 

kérnünk. A környékünkön egyedül a mi településünkön nem volt csak kommunális adó. 

Éppen ezért, ahhoz, hogy rendkívüli állami támogatást kérhessünk, muszáj volt meglépnünk 

egyfajta adó bevezetését. A mértéke egy közép kategóriás mérték. 10 000 Ft/év. 

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Belterületi ingatlan után a tulajdonos adózik, ingatlanonként. Adótárgyanként kell fizetni. Két 

részletben kell ezt majd megfizetni.  

 

 

Fülöp Ferenc: 

 

A Petőfi S. utcában nagyon gyorsan közlekedik mindenki. Kéri, hogy ez is legyen 

megvizsgálva. 

 

 



 16 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Annyit tehetünk, hogy kérjük, hogy gyakrabban jelenjen meg a településen a traffipaxos autó. 

Azon még el lehet gondolkodni, hogy fekvőrendőröket helyezünk el.  

 

 

Czéh Mátyás: 

 

Árkipuszta és Pusztavám között lóg egy nagy ág. 

Az Á-telepnél a Légaknánál egy nagy platánfa lóg be. Le kéne vágatni ezeket az ágakat. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Az első említett dolog, az móri terület közigazgatásilag, jelezni fogjuk a jegyző felé. A másik 

dolog a mienké, azt megoldjuk.  

 

 

Szkoklik Árpádné: 

 

A most épült buszmegállók karbantartása kinek a feladata? 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

A külterületi rész az Erdészet dolga lesz (a vasút után). 

 

 

Varga Csongor:  

 

A faluban a járdákra néhol nagyon benyúlnak a fák ágai, valamint a növényzet is benyúlik. 

Nem lehetne kötelezni az ott lakókat, hogy tisztítsák ki? 

 

 

Sánta Antal: 

 

Igenis kéri, hogy menjenek ki a figyelmeztetések, esetleg egy-két bírság, utána majd talán 

rend lesz. 

A tűzcsapokat meg kéne jelölni. 

 

 

Makkné Sánta Krisztina: 

 

Van-e az önkormányzatnak rendelete, hogy milyen fát lehet kiültetni?  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Tudja, hogy mire gondol, együtt beszéltünk a tulajdonossal. Ígérte az a bizonyos tulajdonos, 

hogy ha ki kell vágni a fáit, akkor ki fogja vágni. 
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Sánta Antal: 

 

Az Á-telepnél a mély árok melletti korlát megépítése kihez tartozik? 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

A 8127-es számú főút felújításakor nem volt tervezve ott olyan mély árok, éppen ezért nem is 

volt tervezve korlát. A Közútkezelő felé kell jelezni. 

 

 

Fábián János: 

 

Az utcanév táblák mikor lesznek elhelyezve? 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Most készül egy tábla próbának. 

 

 

Szkoklik Árpádné: 

 

A Készenléti lakások nincsenek jelezve a kereszteződésnél, a múltkor a mentő is kevergett 

egy ideig. Sajnos még a GPS-be sincsen benn. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Mindenképpen megnézzük, igyekszünk táblát elhelyezni. 

 

 

Rövid szünetet rendel el a polgármester úr. 

 

 

2. napirendi pont: 2016. évi étkezési térítési díjak megállapítása. Rendeletalkotás 

Előadó: Polgármester 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Az írásban megküldött anyagot egészíti ki: megnézettük az ez évi számainkat az 

élelmezésvezetővel: Staudt Istvánnéval. Az ő javaslatára nem teszünk javaslatot a díjak 

változtatására.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A gyermekek esetében csak az élelmiszerköltséggel számolhatunk az ármeghatározás során 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2015. (XII.16.) sz. önkormányzati rendelete 

a 2016. évi étkezési térítési díjak megállapításáról 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

3. napirendi pont: A Képviselő-testület 2016. első félévi munkaterve 

Előadó: polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Írásos anyagot kapott a képviselő-testület minden tagja előzetesen, amelyet ismertet.  

 

Javasolja a februári napirendi pontoknál az ügyrendi bizottság véleményének a beszámolását 

pluszba még betervezni.  

 

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 

224/2015.(XII.15.) határozata 

a képviselő-testület 2016. első félévi munkatervéről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy elfogadja a 

képviselő-testület 2016. első félévi munkatervét. 

 

Pusztavám község képviselő-testületének 2016. első 

félévi munkaterve a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.   

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Folyamatos 

 

 

4. napirendi pont: Művelődési Ház és Községi Könyvtár 2016. évi munkaterve 

Előadó: Művelődési Ház vezetője 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Minden képviselő-testületi tag megkapta előzetesen a tervezetet. Ez egy szűkített program. 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 



 19 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

225/2015.(XII.15.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és elfogadja a Pusztavámi Művelődési 

Ház és Községi Könyvtár 2016. évi munkatervét az 

előterjesztési anyagban foglalt tartalommal. 

 

A Pusztavámi Művelődési Ház és Községi Könyvtár 

2016. évi munkaterve a jegyzőkönyv mellékleteként 

csatolva.   

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

 

5. napirendi pont: Döntés a gyepmesteri szerződés felülvizsgálatáról, kompetens 

személy kijelöléséről 

Előadó: Polgármester, Jegyző 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Évente kerül felülvizsgálva a szerződés, amelyet a Kistérségi Társulás keretében járunk el. 

Újdonságot egy kérdésben hoz a megállapodás, miszerint ki kell jelölnünk egy kompetens 

személyt (névvel, telefonszámmal), aki nyilatkozattételre lesz jogosult. Erre a feladatra – 

egyeztetve polgármester úrral - a falugondnokot: Hadusfalvy Istvánt javasoljuk.  

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Meddig tart a kompetens személy hatásköre? Mik a jogosítványai ezzel kapcsolatban? 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A kapcsolattartó azt jelenti hogy az Alpha-Vet azt kérte az önkormányzattól, hogy legyen egy 

fix ember, aki kapcsolatban áll velük. Ne úgy legyen, hogy bejön a hivatalban és mindig 

mással találkozik. A befogással kapcsolatban semmi teendője és feladata sincsen. Nem neki 

kell befognia a kutyát.  

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

A szerződés hatásköre polgármesteri hatáskör marad.  

 

 

Zombó Norbert képviselő:  
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A lakosság szemszögéből is Hadusfalvy Istvánt lehet hívni, hogy értesítse az Alpha-Vet-et? 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Igen. 

 

 

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 

226/2015.(XII.15.) határozata 

a gyepmesteri szerződés felülvizsgálatáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és elfogadja a gyepmesteri tevékenység 

ellátásról szóló szerződést, valamint kompetens 

személynek Hadusfalvy István falugondnokot jelöli 

ki. 

 

A gyepmesteri szerződés tervezete a jegyzőkönyv 

mellékleteként csatolva.   

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

6. napirendi pont: Jegyző beszámolója a hivatal tevékenységéről 

Előadó: Jegyző 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Javasolja a két napirendet együtt tárgyalni. Törvényi kötelezettségről beszélünk mindkét 

esetben. Mindenki kapott egy írásos anyagot, melyet röviden ismertet pontról pontra. 

 

 

7. napirendi pont: Jegyző beszámolója az adóztatásról 

Előadó: Jegyző 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

 

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 

227/2015.(XII.15.) határozata 
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a Polgármesteri Hivatal működéséről  

valamint a helyi adóztatásról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a 

Polgármesteri Hivatal működéséről szóló jegyzői 

beszámolót elfogadja, valamint egyúttal a helyi 

adóztatásról szóló jegyzői beszámolót is elfogadja.  

 

 

Felelős: dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Azonnal 

 

 

8. napirendi pont: A 2015. évi módosított belső ellenőrzési terv elfogadása 

 Előadó: Jegyző 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Az előterjesztés szintén kiküldésre terült. Két terül ellenőrzésére tesz javaslatot jegyző úr. Az 

egyik az iktatás, mivel itt egy gyors személyváltásra került sor. A komplex ellenőrzés elég 

sok hiányosságot állapított meg, így a belső ellenőr segítségével szeretnék javítani e 

területünket. Másik terület pedig a pénztár ellenőrzése lenne.  

 

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

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

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

228/2015.(XII.15.) határozata 

a 2015. évi módosított belső ellenőrzési terv elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy az 

Önkormányzat módosított 2015. évi belső ellenőrzési 

tervét a mellékleteivel együtt jóváhagyja. 

 

    Az ellenőrzési terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Azonnal 

 

 

9. napirendi pont: A 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

 Előadó: Jegyző 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 
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Az írásbeli anyag ugyancsak kiküldésre került. A vagyongazdálkodásra és a szabályozottság 

további területére tesz javaslatot. A vagyongazdálkodáson belül az ingatlankateszter 

vizsgálatát szeretné mindenképpen megejteni. A szabályozottságnál különös tekintettel a 

Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködésünket szeretné mindenképpen áttekinteni. 

 

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

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

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

229/2015.(XII.15.) határozata 

a 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy az 

Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervét a 

mellékleteivel együtt jóváhagyja.  

 

Az ellenőrzési terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Folyamatos 

 

 

10. napirendi pont: Lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról 

 Előadó: Jegyző 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző:  

 

Felhatalmazást kér a testülettől. Erre minden évben szükség van. A hivatalban lévő 

hirdetőtáblán való kifüggesztéssel szeretné ezt a feladatot teljesíteni. 

 

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

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

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

230/2015.(XII. 15.) számú határozata 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a lakosság 

tájékoztatása a környezet állapotáról feladat 

elvégzésére felhatalmazza Pusztavám Község 

jegyzőjét. A tájékoztatást a helyben szokásos módon 

kell közzétenni. 

 

 

Felelős:  Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő:  2015. december 31. 
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11. napirendi pont: Egyebek 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző:  

 

Tájékoztatja a T. Képviselőket, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/1443-1/2015. 

számú törvényességi felhívásának 2015. december 30-ig eleget kell tenni, a talajterhelési 

díjjal kapcsolatos rendeletalkotással is.  

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

véleményét még nem kaptuk meg, így a nélkül kell a rendeletet elfogadni, azzal azonban, 

hogy bármely, a rendeletet érintő észrevételt, véleményt rendelet a későbbiekben rendelet 

módosítás keretében kell rendezni.   

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

22/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

12. napirendi pont: Anyakönyvi események ismertetése 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Ismerteti a születéseket időrendi sorrendben, mely lista a jegyzőkönyv mellékleteként 

csatolva. 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Ismerteti a házasságkötéseket időrendi sorrendben, mely lista a jegyzőkönyv mellékleteként 

csatolva.  

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Ismerteti a halálozási adatokat időrendi sorrendben, mely lista a jegyzőkönyv mellékleteként 

csatolva. Végül minden megjelentnek Áldott Karácsonyi Ünnepeket kíván. 

 

 

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

közmeghallgatással egybekötött képviselő-testület ülést bezárta. 

 

Kmft. 

  

    Lisztmayer János                            Dr. Légrádi Gábor                       Stettner Attila 

       polgármester                                          jegyző                           jegyzőkönyv-hitelesítő 


