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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

8066        Pusztavám,       Kossuth      Lajos    u.    64-66. 
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 27-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 2016. április 27-i nyilvános ülésen 

alkotott rendeletei: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2015. évi költségvetés módosításáról 

 

A rendelet-tervezet és az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról 

 

A rendelet-tervezet és az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete 

A helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

A rendelet-tervezet és az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 27-i nyilvános ülésen 

hozott határozatai: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

45/2016 (IV.27.) határozata 

a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2016. április 27-i nyilvános képviselő-testületi ülés 

napirendjét elfogadja. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

46/2016 (IV.27.) határozata  

jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Pintér István alpolgármestert választja 

meg. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

47/2016 (IV.27.) határozata  

felhatalmazása a tulajdonosi hozzájárulás aláírásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy felhatalmazza a 

polgármestert a Pusztavámi Torna Club 

pályázatához kapcsolódó tulajdonosi 

hozzájárulás(ok) aláírására.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

48/2016 (IV.27.) határozata  

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

60/2016. (III.30.) Kt. határozatának elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Mór Városi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2016. 

(III.30.) Kt. Határozatával egyetért és elfogadja. 
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

49/2016 (IV.27.) határozata  

„MEGÁLLAPODÁS Pusztavám Község 

Önkormányzat tagi jogviszonyának megszűnéséhez 

kapcsolódó elszámolásról” okirat elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

„MEGÁLLAPODÁS Pusztavám Község 

Önkormányzat tagi jogviszonyának megszűnéséhez 

kapcsolódó elszámolásról” okirat tartalmával 

egyetért és azt elfogadja. Felhatalmazza polgármester 

urat a Megállapodás aláírására, annak a Mór 

Mikrokörzeti Intézményi Társulás Társulási Tanácsa 

általi elfogadása esetén. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

50/2016 (IV.27.) határozata  

a településrendezési terv módosításával kapcsolatosan 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

településrendezési terv módosításával kapcsolatban a 

a napirend megtárgyalását és a döntését legkésőbb 

2016. május 15-ig elhalasztja. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

51/2016 (IV.27.) határozata  

a Belső ellenőri jelentés elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy 2015. évi belső 

ellenőri jelentést az előterjesztési anyagnak 

megfelelően elfogadja. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

52/2016.(IV. 27.) számú határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és elfogadta Pusztavám Község 2016. 

évi közbeszerzési tervét az előterjesztés szerint.  
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A 2016. évi közbeszerzési terv a jelen határozat 

mellékletét képezi. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

53/2016.(IV. 27.) számú határozata 

a 2015. évben támogatott civil szervezetek  

támogatásának elszámolásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavámi 

Torna Club és a Pusztavámi Község Polgárőr 

Egyesület 2015. évi támogatásáról beadott pénzügyi 

beszámolóját elfogadja. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

54/2016.(IV. 27.) számú határozata 

az önkormányzat által adott támogatással kapcsolatban 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az indítványt 

elutasítja, Önkormányzat a támogatott civil 

szervezeteket a korábban meghozott határozata 

alapján támogatja, nem köt külön megállapodást az 

adott támogatással kapcsolatban.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

55/2016.(IV. 27.) számú határozata 

a Táncsics M. u. 11. és Táncsics M. u. 13. sz.  

alatti bérlakások bérleti jogviszonya felülvizsgálatáról  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és megállapította, hogy mind a Táncsics 

M. u. 11., mind a Táncsics M. u. 13. sz. alatti 

bérlakások bérlői bérleti jogviszonya felülvizsgálatra 

került, tekintettel arra, hogy mind a két bérlőnek 

tartozása az önkormányzata felé nincsen, így a 

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a bérleti 

szerződésüket 6 hónappal meghosszabbítja.  

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

56/2016.(IV. 27.) számú határozata 
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a Táncsics M. u. 9. sz.  

alatti bérlakás bérleti jogviszonyának felülvizsgálatáról  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy döntött, hogy Jánni László 

Attila, a Táncsics M. u. 9. sz. alatti bérlakás bérlője 

ismét felszólításra kerüljön. A levél tartalmát tekintve 

tartalmazza, hogy 2016. május 15-ig törlessze a bérlő 

a hátralékának az 50%-át, amellett, hogy a 

rendszeres havi bérleti díjak illetve rezsi költségek is 

kerüljenek megfizetésre. A többi tartozásra pedig egy 

tartozás elismerő nyilatkozatot tegyenek, törlesztési 

ütemezés mellett. Amennyiben ez nem történik meg, 

úgy az Önkormányzat a lakás - május 15-ét követő 30 

napon belüli - kiürítése iránt intézkedik. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

57/2016.(IV. 27.) számú határozata 

a Rolet Kft. toronybérleti díjának  

napirendi pontok közé felvételéről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy döntött, hogy a Rolet Kft. 

toronybérleti díjának kérdését a jelen ülés 

napirendjére felveszi. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

58/2016.(IV. 27.) számú határozata 

a Rolet Kft. toronybérleti díjáról  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Rolet Kft-t 

30 000 Ft/hó toronybérleti díj megfizetésére kötelezi 

2016. július 1-től kezdődően.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

59/2016.(IV. 27.) számú határozata 

Dr. Légrádi Gábor jegyző felhatalmazásáról,  

a Dobrossy Ügyvédi Irodával való  

kapcsolatfelvétellel kapcsolosan  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy döntött, hogy a felhatalmazza dr. 

Légrádi Gábor Jegyző Urat, hogy keresse meg a 
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Dobrossy Ügyvédi Irodát, hogy tájékoztassa az 

önkormányzatot a jövőben kifizetendő számlákkal 

kapcsolatosan. 
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 27-én 

megtartott nyilvános üléséről. 

 

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

64-66. 

 

Jelen vannak: 

 Lisztmayer János polgármester 

 Emmerling Józsefné képviselő 

 Frey Szabolcs   képviselő  

Grósz András  képviselő 

Pintér István  alpolgármester 

Stettner Attila  alpolgármester 

Zombó Norbert képviselő 

 

Megjelent meghívott: 

 

            Dr. Légrádi Gábor jegyző 

             

Lisztmayer János polgármester köszönti a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelent 

képviselőket, valamint a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy 7 képviselő jelen van, így 

a képviselő-testületi ülés határozatképes.  

 

Lisztmayer János polgármester ismerteti a napirendi pontokat, egyúttal felkéri 

jegyzőkönyv hitelesítőnek Pintér István alpolgármestert.  

 

 

A képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatokat hozta:  

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

45/2016 (IV.27.) határozata 

a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2016. április 27-i nyilvános képviselő-testületi ülés 

napirendjét elfogadja. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1) A 2015. évi költségvetés módosítása. Rendelet alkotás. A 2015. évi költségvetés 

zárszámadásának elfogadása. Rendelet alkotás. 

 

2) Döntés a Településrendezési Terv módosításáról. Határozathozatal. 
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3) A 2015. évi Belső Ellenőri jelentés elfogadása. Határozathozatal. 

 

4) Éves összesített közbeszerzési terv elfogadása. Határozathozatal. 

 

5) Civil szervezetek 2016. évi támogatása. 

 

6) A szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata. Rendelethozatal.  

 

7) Tájékoztató az oktatási/nevelési intézmények fenntartóváltása aktuális 

kérdéseiről. Tájékoztatás Mór Város Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2016. 

(III.30.) Kt. határozatáról. 

 

8) Döntés a Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulásban lévő tagi 

jogviszony megszűntetésének aktuális kérdéseiről. 

 

9) Egyebek 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

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

tegye meg, hogy elvállalja-e ezen tisztséget. 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Elvállalja. 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

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

személyére? 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 6 igen 

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

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

46/2016 (IV.27.) határozata  

jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Pintér István alpolgármestert választja 

meg. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 
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Napirendi pontok: 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Napirendi pont előtt lenne egy kérés, amely egy beadandó pályázathoz kapcsolódna. A 

Sportnál a Társasági Adós pályázat keretében pályázni szeretnének térkövezésre és lelátó 

felújításra. Mivel az önkormányzat a tulajdonos kell, hogy egy tulajdonosi hozzájárulás a 

pályázathoz, illetve egy a pályahasználatról. Kéri a felhatalmazást a tulajdonosi 

hozzájárulások aláírására. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatát hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

47/2016 (IV.27.) határozata  

felhatalmazása a tulajdonosi hozzájárulás aláírásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy felhatalmazza a 

polgármestert a Pusztavámi Torna Club 

pályázatához kapcsolódó tulajdonosi 

hozzájárulás(ok) aláírására.  

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

7. napirendi pont: Tájékoztató az oktatási/nevelési intézmények fenntartóváltása aktuális 

kérdéseiről. Tájékoztatás Mór Város Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2016. (III.30.) 

Kt. határozatáról. 

Előadó: Polgármester, Jegyző 

Meghívott vendég: Gerlinger Tibor, a PNNÖ elnöke 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

  

Megkaptuk a levelet az államtitkártól, tartalma, hogy a KLIK-hez fogják küldeni 

véleményezésre a kérésünket, miszerint az iskola is nemzetiségi fenntartásba kerülhessen. A 

döntések, amelyek rajtunk múltak, meghoztuk.  

 

Furcsálja, hogy a KLIK véleménye alapján fognak majd döntést hozni. Ha a KLIK nem járul 

hozzá, akkor az Emberi Erőforrások Minisztériumánál sem fognak hozzájárulni. Érdemben 

akkor tudunk továbblépni, ha megszületett a KLIK döntése. 

 

Az óvodával egyszerűbb a helyzet, a tegnapi nap jártak Székesfehérváron az ügyvédnőnél. 

Egy hármas megállapodás kerül majd aláírásra: Egyrészt kilépünk a Kistérségi Társulásból, 

másodsorban mi átadjuk a Nemzetiségi Önkormányzatnak fenntartásra, harmadsorban a 

Német Nemzetiségi Önkormányzat pedig átveszi fenntartásba. 
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Az óvoda nevének az intézmény dolgozói a „Szivárvány Óvoda/Bölcsőde” nevet szeretnék 

adni. 

 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnöke: 

 

Elmondja, hogy ők is mindent megtettek, amire szükség volt.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

48/2016 (IV.27.) határozata  

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

60/2016. (III.30.) Kt. határozatának elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Mór Városi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2016. 

(III.30.) Kt. Határozatával egyetért és elfogadja. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

 

8. napirendi pont: Döntés a Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulásban lévő tagi 

jogviszony megszűntetésének aktuális kérdéseiről. 

Előadó: Polgármester, Jegyző 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Mint ahogyan döntöttünk, 2016. július 1-től önállóan - Móri Mikrokörzeti Szociális 

Intézményi Társulásból kilépve – végezzük a családsegítést és a házi segítségnyújtást. Ezzel 

kapcsolatban elmondja, hogy az elkövetkező két hétben megkeresésre kerül a Magyar 

Államkincstár, és el lesz indítva ott is a folyamat, hogy július 1-től zökkenőmentesen 

indulhassunk. 

 

A holnapi napon tartja soron következő ülését a Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi 

Társulás Társulási Tanácsa, kéri a T. Képviselő-testületet a „MEGÁLLAPODÁS Pusztavám 

Község Önkormányzat tagi jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó elszámolásról” okirat 

elfogadására. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
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49/2016 (IV.27.) határozata  

„MEGÁLLAPODÁS Pusztavám Község 

Önkormányzat tagi jogviszonyának megszűnéséhez 

kapcsolódó elszámolásról” okirat elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

„MEGÁLLAPODÁS Pusztavám Község 

Önkormányzat tagi jogviszonyának megszűnéséhez 

kapcsolódó elszámolásról” okirat tartalmával 

egyetért és azt elfogadja. Felhatalmazza polgármester 

urat a Megállapodás aláírására, annak a Mór 

Mikrokörzeti Intézményi Társulás Társulási Tanácsa 

általi elfogadása esetén. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

1. napirendi pont: A 2015. évi költségvetés módosítása. Rendelet alkotás. A 2015. évi 

költségvetés zárszámadásának elfogadása. Rendelet alkotás. 

Előadó: Emmerling Józsefné, a Pénzügyi Bizottság elnöke, Lisztmayer János polgármester. 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Megkéri Emmerling Józsefné Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a testület tagjait 

az ülésen elhangzottakról.  

 

 

Emmerling Józsefné elnök: 

 

Az önkormányzat a 2015. évi költségvetés költségvetés-módosítását és a zárszámadását a 

Pénzügyi Bizottság elfogadta, és a testületnek is elfogadásra javasolja.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Bevételeinket a két rendkívüli támogatás nagyságrendje emelte meg. 

Mindenféleképpen látszik, hogy a módosított előirányzatoknál is jelentősen csökkentettük a 

kiadási oldalunkat. Összességében az látszik, hogy több, mint 23 MFt-tal kevesebbet költött 

az önkormányzat.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletét alkotja: 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2015. évi költségvetés módosításáról 

 

A rendelet-tervezet és az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletét alkotja: 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról 

 

A rendelet-tervezet és az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva 

 

 

2. napirendi pont: Döntés a Településrendezési Terv módosításáról. Határozathozatal. 

Előadó: Polgármester, jegyző 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Az utolsó testületi ülésen is volt már szó erről. A mai nap folyamán érkezett egy e-mail, 

melyet a jegyzőkönyv mellékleteként csatol. Javasolja a döntés elhalasztását, azzal, hogy ez 

ügyben május 15-e előtt még döntenünk kell.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

50/2016 (IV.27.) határozata  

a településrendezési terv módosításával kapcsolatosan 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

településrendezési terv módosításával kapcsolatban a 

a napirend megtárgyalását és a döntését legkésőbb 

2016. május 15-ig elhalasztja. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

3. napirendi pont: A 2015. évi Belső Ellenőri jelentés elfogadása. Határozathozatal. 

Előadó: Polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A belső ellenőri jelentést mindenki megkapta, az észrevételeket is tartalmazza. Át kell nézni a 

hiányosságokat, amely a közeljövőben orvoslásra kell, hogy kerüljenek.  
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dr. Légrádi Gábor jegyző:  

 

Egy területet kell még mindenképpen megvizsgálni az idei évben: Az esetleges 

fenntartóváltás miatt az Önkormányzat és a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

együttműködési megállapodását valamint az ehhez kapcsolódó Szervezeti Működési 

Szabályzatunkat kell felülvizsgálni. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

51/2016 (IV.27.) határozata  

a Belső ellenőri jelentés elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy 2015. évi belső 

ellenőri jelentést az előterjesztési anyagnak 

megfelelően elfogadja. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

   dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Azonnal 

 

4. napirendi pont: Éves összesített közbeszerzési terv elfogadása. Határozathozatal. 

Előadó: Polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Nem tervezünk semmi ilyenfajta tevékenységet az évben.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

52/2016.(IV. 27.) számú határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és elfogadta Pusztavám Község 2016. 

évi közbeszerzési tervét az előterjesztés szerint.  

 

A 2016. évi közbeszerzési terv a jelen határozat 

mellékletét képezi. 

 

Felelős:     Lisztmayer János polgármester 

                  Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: Azonnal 
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5. napirendi pont: Civil szervezetek 2016. évi támogatása. 

Előadó: Emmerling Józsefné, a Pénzügyi Bizottság elnöke, Lisztmayer János polgármester. 

 

(Előzetesen tárgyalta a Pénzügyi Bizottság.) 

 

Emmerling Józsefné elnök:  

 

A Pénzügyi Bizottság 2016. április 20-án ülésezett, melyről egy rövid írásos összegzést is 

készített, melynek tartalmát az elnök asszony ismerteti.  

Az írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

53/2016.(IV. 27.) számú határozata 

a 2015. évben támogatott civil szervezetek  

támogatásának elszámolásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavámi 

Torna Club és a Pusztavámi Község Polgárőr 

Egyesület 2015. évi támogatásáról beadott pénzügyi 

beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős:     Lisztmayer János polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

Frey Szabolcs képviselő: 

 

Javasolná, hogy egy megállapodást kössön az önkormányzat mindkét támogatott egyesülettel, 

mely tartalmazza a támogatás jogcímeit is összegszerűen. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 1 igen 

szavazattal, 5 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatát hozza: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

54/2016.(IV. 27.) számú határozata 

az önkormányzat által adott támogatással kapcsolatban 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az indítványt 

elutasítja, Önkormányzat a támogatott civil 

szervezeteket a korábban meghozott határozata 



 16 

alapján támogatja, nem köt külön megállapodást az 

adott támogatással kapcsolatban.  

 

Felelős:     Lisztmayer János polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

6. napirendi pont: A szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata. Rendelethozatal.  

Előadó: Polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Mindenki megkapta előzetesen az anyagot. 2016-os évben a szociális feladatok ellátására 

12,6 MFt-ot kaptunk, amely egy címkézett pénz. Ezért van szükségünk a szociális 

rendeletünk bővítésére.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletét alkotja: 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete 

A helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

A rendelet-tervezet és az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva 

 

 

9. napirendi pont: Egyebek 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Mint mindenki előtt ismeretes, három szociális bérlakása van a Táncsics utcában az 

önkormányzatnak.  

 

A Táncsics u. 13. sz. alatti lakás bérlője Grófné Kakas Ildikó. A családnak az önkormányzat 

irányába semmiféle tartozása nincsen, javasolja a szerződés fenntartását.  

 

A Táncsics u. 11. sz. alatti lakás bérlője Kardos Andrea. Nekik sincsen tartozásuk, javasolja 

velük is a szerződés további fenntartását.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

55/2016.(IV. 27.) számú határozata 

a Táncsics M. u. 11. és Táncsics M. u. 13. sz.  

alatti bérlakások bérleti jogviszonya felülvizsgálatáról  
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és megállapította, hogy mind a Táncsics 

M. u. 11., mind a Táncsics M. u. 13. sz. alatti 

bérlakások bérlői bérleti jogviszonya felülvizsgálatra 

került, tekintettel arra, hogy mind a két bérlőnek 

tartozása az önkormányzata felé nincsen, így a 

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a bérleti 

szerződésüket 6 hónappal meghosszabbítja.  

 

 

Felelős:     Lisztmayer János polgármester 

                 dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: Azonnal 

 

 

A Táncsics M. u. 9. sz. alatti lakás bérlője a Jánni család. Eleinte rendesen fizettek, de most 

eljutottunk egy olyan állapotba, hogy az önkormányzat irányában a tartozásuk 495 e Ft. A 

probléma ott van, hogy arról a családról van szó, ahol sok a gyermek. Felszólító levelek 

mentek ki, hogy jöjjenek be közös egyeztetésre. Sajnos erre sem jelentek meg. A gyermekek 

védelembe vétele is elindult. Dönteni kell, hogy mi legyen. Javasolja, hogy még egyszer 

legyen megkeresve a család, aztán a következő rendkívüli testületi döntésen döntsünk.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

56/2016.(IV. 27.) számú határozata 

a Táncsics M. u. 9. sz.  

alatti bérlakás bérleti jogviszonyának felülvizsgálatáról  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy döntött, hogy Jánni László 

Attila, a Táncsics M. u. 9. sz. alatti bérlakás bérlője 

ismét felszólításra kerüljön. A levél tartalmát tekintve 

tartalmazza, hogy 2016. május 15-ig törlessze a bérlő 

a hátralékának az 50%-át, amellett, hogy a 

rendszeres havi bérleti díjak illetve rezsi költségek is 

kerüljenek megfizetésre. A többi tartozásra pedig egy 

tartozás elismerő nyilatkozatot tegyenek, törlesztési 

ütemezés mellett. Amennyiben ez nem történik meg, 

úgy az Önkormányzat a lakás - május 15-ét követő 30 

napon belüli - kiürítése iránt intézkedik. 

 

Felelős:     Lisztmayer János polgármester 

                  dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: Azonnal 
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Pintér István alpolgármester: 

 

Bányakár után érdeklődnek az emberek. Van-e valamilyen fejlemény? 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Igen, folyamatosan zajlanak a felmérések. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

A bányaingatlanokkal kapcsolatban van-e valamilyen előrelépés? 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Jelenleg még nincsen túl sok információnk. Ingyen biztosan nem fogunk területet kapni. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Futó pályázatokról kaphat tájékoztatást? 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Beadott, befogadott pályázat már a kerékpárút kiépítése a Vérteskert-településközpont között. 

 

Beadott pályázatunk a Pedagógus földeknél a felszíni vízelvezetéses pályázat. 

 

Folyamatosak a TOP-os pályázatok, amelyek most vannak kidolgozás alatt, ezek: Fogorvosi 

rendelő fejlesztése (panorámaröntgen beszerzés és egyéb eszközbeszerzés), ide tartozik a 

családsegítéssel kapcsolatban az Ihásznénak új iroda kialakítása, gépjármű beszerzés 

valamint az óvoda-bölcsődei férőhely bővítése. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Két problémával kerestek meg a lakosok, a Garaséknál a trágyakupaccal vannak problémák. 

A másik probléma meg a Gerlinger Tibinél van. Iszonyatos a bűz és a kosz. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Be kell jönni a hivatalba személyesen, és a jegyzőnél kell bejelenteni. 
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Frey Szabolcs képviselő: 

 

Írásban ugyan nem kérte, hogy a Rolet Kft-nek az ügye legyen újra tárgyalva, de javasolná 

mindenképpen a napirendek közé felvenni. Javasolja mindenképpen a minimális bérleti díj 

kiszabását. Javasolna havi 30 EFt toronybérleti díjat. 

 

 

Stettner Attila képviselő: 

 

Véleménye szerint is újra kellene tárgyalni.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

57/2016.(IV. 27.) számú határozata 

a Rolet Kft. toronybérleti díjának  

napirendi pontok közé felvételéről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy döntött, hogy a Rolet Kft. 

toronybérleti díjának kérdését a jelen ülés 

napirendjére felveszi. 

 

Felelős:     Lisztmayer János polgármester 

                  dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: Azonnal 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 6 igen 

szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

58/2016.(IV. 27.) számú határozata 

a Rolet Kft. toronybérleti díjáról  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Rolet Kft-t 

30 000 Ft/hó toronybérleti díj megfizetésére kötelezi 

2016. július 1-től kezdődően.  

 

Felelős:     Lisztmayer János polgármester 

                  dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2016. július 1. 
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Lisztmayer János polgármester: 

 

Felhívja Grósz András képviselő figyelmét, hogy döntse el, hogy a barátját képviseli, vagy az 

önkormányzatot képviselő-testületi tagként.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Dobrossy ügyvéd úrtól ismételten kaptunk egy számlát. A számla összege 96 EFt volt. Ezt 

kiegyenlítettük, mivel már volt róla szó korábbi testületi üléseken, hogy a másodfok eljárás 

alatt kiállított számla legyen kifizetve. Mit tegyünk, ha ezután jön még számla, kiegyenlíthető 

az is még?  

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Hol tart az ügy? Várható még számla? 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Sajnos erről nekünk információnk nincsenek, és nem is kaphatunk róla semmi információt, 

mivel nem mi vagyunk az ügy gazdái. Amennyiben felhatalmazást kap, úgy megkeresi az 

ügyvéd urat, hogy várható-e még hasonló számla. Ennyit tehetünk, mivel mi vagyunk a 

számla fizetői. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

59/2016.(IV. 27.) számú határozata 

Dr. Légrádi Gábor jegyző felhatalmazásáról,  

a Dobrossy Ügyvédi Irodával való  

kapcsolatfelvétellel kapcsolosan  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy döntött, hogy a felhatalmazza dr. 

Légrádi Gábor Jegyző Urat, hogy keresse meg a 

Dobrossy Ügyvédi Irodát, hogy tájékoztassa az 

önkormányzatot a jövőben kifizetendő számlákkal 

kapcsolatosan. 

 

Felelős:     dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Falunapi programmal kapcsolatban vár javaslatokat, észrevételeket: 
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Elmondja, hogy eddig már van egy-két dolog, amely szervezés alatt van. A szombati napon 

megpróbálná a település az ország legnagyobb kvircedlijét megsütni, ezzel bekerülve a 

guinness rekordok közé. Az énekkar Möllmann Erzsike részvételével egy komatálas 

bemutatóra készül. Az óvodások a szombat délelőtti napra tervezik az éves családi juniális 

rendezvényüket, valamint a ligetes részben a főzőverseny is szombaton délelőtt lenne.  

 

 

Grósz András képviselő: 

 

Mi a helyzet a kultúrházzal most, ki lesz az új vezető?  

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

A Horváth Istvánné, Móni elvállalta, mint közfoglalkoztatott, ő főleg a könyvtár működését 

vinné, de besegít a művelődési ház mindennapos munkáiba. A művelődési ház többi dolgát 

pedig, amíg a Renáta újra dolgozni nem kezd, addig ideiglenesen az Attila intézi. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Tájékoztatja a testület tagjait, hogy egy fő konyhai kisegítőt két hónap időtartamra 

felveszünk. Az indoka az, hogy az egyik jelenlegi szakácsnőnk kismama, a másik 

szakácsnőnk nyugdíjba megy hamarosan, egy konyhai kisegítőnk pedig egészségügyi 

kivizsgálás miatt valószínűleg hosszú távú betegállományba kénytelen menni. 

 

Utána meg át kell gondolni, hogy mi legyen. Elég sok a kiadás a konyhával, szemben a 

bevétellel. Át kellene gondolni egy esetleges tálaló konyha felállításának lehetőségét is. 

Olcsóbb megoldás lenne valószínűleg. 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Falunapok szervezési feladataira célszerű felvenni 

egy személyt, tekintettel arra, hogy a szervezés teljes embert kíván, és erre a Hivatali 

dolgozóknak már nincs kapacitása. Lisztmayer Andreát javasolja, egy hó határozott idejű 

megbízási szerződés keretében.  

 

A Képviselő-testület tagjai a felvetéssel egyetértettek.  

 

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

testület ülését bezárta. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

    Lisztmayer János                            Dr. Légrádi Gábor                       Pintér István 

       polgármester                                         jegyző                           jegyzőkönyv-hitelesítő 


