
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

8066        Pusztavám,       Kossuth      Lajos    u.    64-66. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
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megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

 

 

 

 

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

64-66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 11-i rendkívüli 

nyilvános ülésen hozott határozatai: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

86/2016 (VII.11.) határozata 

a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2016. július 11-i rendkívüli képviselő-testületi ülés 

napirendjét elfogadja. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

87/2016 (VII.11.) határozata  

jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Emmerling Józsefné képviselőt választja 

meg. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

88/2016 (VII.11.) határozata 

a Móri Rendőrkapitányság 2015. évről készített  

beszámolójának elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Móri 

Rendőrkapitányság Pusztavám község 2015. évi 

közrendjéről és közbiztonsági helyzetéről készített 

beszámolóját elfogadja.  

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

89/2016 (VII.11.) határozata 

a Pusztavámi Polgárőr Egyesület 2015. évről készített  

beszámolójának elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavámi 

Polgárőr Egyesület 2015. évről készített beszámolóját 

elfogadja.  



 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

90/2016 (VII.11.) határozata  

a képviselő-testület II. félévi munkatervének 

elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv 

mellékleteként csatolt tartalommal a 2016. II. félévi 

munkatervét elfogadja.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

91/2016 (VII.11.) határozata  

a Jánni család bérleti szerződésével kapcsolatban 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy amennyiben 

2016. július 31-ig nem egyenlíti ki a teljes 

adósságállományt, úgy a Jánni család bérleti 

szerződését felmondja a testület, ezzel egyidejűleg 

legkésőbb 2016. augusztus 15-ig a lakóknak ki kell 

költözniük a lakásból. 

 

 



Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 11-én 

megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

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

64-66. 

 

Jelen vannak Pusztavám Község Önkormányzata részéről: 

            Emmerling Józsefné   képviselő 

            Grósz András              képviselő 

 Pintér István   alpolgármester 

Stettner Attila             alpolgármester 

Zombó Norbert képviselő 

 

Megjelent meghívott: 

 

            Dr. Légrádi Gábor     jegyző 

             

Stettner Attila alpolgármester köszönti a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelent 

képviselőket, valamint a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy 4 képviselő jelen van, így 

a képviselő-testületi ülés határozatképes. Lisztmayer János polgármester betegség miatt nem 

vesz részt az ülésen. Frey Szabolcs munkahelyi elfoglaltságaira hivatkozva távolmaradását 

jelentette be. 

 

Stettner Attila alpolgármester ismerteti a napirendi pontokat, egyúttal felkéri jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Emmerling Józsefné képviselőt.  

 

Napirendi pontok: 

 

1) Beszámoló a közbiztonság állapotáról. Határozathozatal. 

Előadó: Stettner Attila alpolgármester 

Meghívott vendégek: a Móri Rendőrkapitányság részéről dr. Kovács Ferenc úr, a Pusztavámi 

Polgárőr Egyesület részéről Finta János úr 

 

2) Egyeztetés a TELOR Elektromontage Kft-vel. 

Előadó: jegyző 

Meghívott vendég: Szabó Péter úr, cégképviselő 

 

3) 2016. évi II. féléves munkaterv meghatározása. Határozathozatal. 

Előadó: Stettner Attila alpolgármester 

 

4) Egyebek 

 

 

A képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatokat hozta:  

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

86/2016 (VII.11.) határozata 

a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról 



 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2016. július 11-i rendkívüli képviselő-testületi ülés 

napirendjét elfogadja. 

 

Felelős: Stettner Attila alpolgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Felkéri jegyzőkönyv hitelesítőnek Emmerling Józsefné képviselőt, s kéri, hogy nyilatkozatát 

tegye meg, hogy elvállalja-e ezen tisztséget. 

 

 

Emmerling Józsefné képviselő: 

 

Elvállalja. 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

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

személyére? 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 4 tagja 3 igen 

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

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

87/2016 (VII.11.) határozata  

jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Emmerling Józsefné képviselőt választja 

meg. 

 

Felelős:  Stettner Attila alpolgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

 

 

Napirendi pontok: 

 

 

1. napirendi pont: Beszámoló a közbiztonság állapotáról. Határozathozatal. 

Előadó: Stettner Attila alpolgármester 



 

Stettner Attila alpolgármester:  

 

Köszönti Dr. Kovács Ferenc Rendőrkapitány urat. Kéri, a Rendőrkapitány urat, hogy 

ismertesse röviden a beszámolóját.  

 

 

Dr. Kovács Ferenc Rendőrkapitány Úr:  

 

Ismerteti a jegyzőkönyv mellékleteként csatolt írásos beszámolót röviden.  

 

 

Időközben (16.05 perckor) megérkezett Zombó Norbert képviselő.  

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Megköszöni a beszámolót. Örül, hogy jó a kapcsolat a móri rendőrkapitánysággal. Elmondja, 

hogy az elmúlt évben tudtunk adni a körzeti megbízottunknak egy komplett számítógépet. 

Ezzel is segíteni tudjuk a körzeti megbízott hatékonyabb munkáját.  

 

 

Emmerling Józsefné képviselő: 

 

A 2014-2015 év összehasonlításában látszik, hogy volt olyan mutató, amely a 2014. évben 

jobb volt, volt olyan, amely rosszabb volt. Lényegében azért látható, hogy a 2015. évben 

javultak a mutatószámok. 

A beszámoló egyik pontja szerint a bűn és baleset megelőzéssel kapcsolatban indult egy új 

program, miszerint havonta fogadóóra van. Azonban nem tűnik ki, hogy, ez hol van, mikor 

van? Kérné, hogy a helyi újságban is szerepeljenek a fogadóórák napjai, időpontjai. Ezen túl 

úgy gondolja, hogy jó lenne, ha célzottan a helyi iskolában is lennének ilyen fogadóórák.  

 

 

Dr. Kovács Ferenc Rendőrkapitány Úr: 

 

A fogadóóráról a Deme Jánoson keresztül mindenképpen tájékoztatni fogjuk a lakosságot, 

hogy az újságba is megjelenhessen. Az iskolai előadással kapcsolatban elmondja, hogy 

mindenképpen van rá lehetőség. Szeptemberben iskolakezdéskor kéri, hogy az iskolaigazgató 

egyeztessen a Rendőrkapitánysággal és ők szívesen jönnek. 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Véleménye szerint is jó a helyi polgárőrség és a rendőrség kapcsolata. Ezen túl személyes 

tapasztalatából elmondja, hogy jól működik a kapcsolat a Vértesi Erdészettel is. Örömét fejezi 

ki, hogy a tavalyi évben kevésszer volt átvezényelve máshova a körzeti megbízottunk. 

Szeretné, ha ez a jövőben is így lenne. 

 

 

Dr. Kovács Ferenc Rendőrkapitány Úr: 



 

 

Amikor át volt vezényelve János, akkor nem a saját szolgálati óráinak a terhére volt 

átvezényelve, hanem plusz szabad óráiban.  

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

A 81-es főúton egyes külföldi vendégmunkások elég veszélyesen közlekednek. Nem lehetne 

ellenük valamit tenni?  

 

 

Dr. Kovács Ferenc Rendőrkapitány Úr: 

 

Sajnos a 81-es út a legkockázatosabb szakasza a móri járásnak. Igyekeztek a tavalyi évben 

már fokozottabb ellenőrzést végezni, egyidőben több helyszínen igyekeztek ellenőrizni. Fix 

kamerát is elhelyeztek, mint mindenki tudja. Ennek hatására jelentősen csökkent a 

szabálysértések száma, a múlt hónapra már a balesetek száma is láthatóan csökkent.  

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

A külföldi vendégmunkásoktól is sikerül a bírságot behajtani? 

 

 

Dr. Kovács Ferenc Rendőrkapitány Úr: 

 

A végrehajtás eredményességére nincs rálátása sajnos. Ezt úgy próbálják megoldani, hogy 

helyszíni bírságot szabnak ki.  

 

 

A képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatokat hozta:  

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

88/2016 (VII.11.) határozata 

a Móri Rendőrkapitányság 2015. évről készített  

beszámolójának elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Móri 

Rendőrkapitányság Pusztavám község 2015. évi 

közrendjéről és közbiztonsági helyzetéről készített 

beszámolóját elfogadja.  

 

Felelős: Stettner Attila alpolgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 



Stettner Attila alpolgármester: 

 

Mindenki megkapta a Polgárőr Egyesület beszámolóját is. Mivel az elnök úr nincs jelen, így 

kéri a képviselőket, hogy amennyiben kérdésük van, azt tegyék meg, és tolmácsolásra kerül 

az elnök úr felé.  

 

A képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatokat hozta:  

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

89/2016 (VII.11.) határozata 

a Pusztavámi Polgárőr Egyesület 2015. évről készített  

beszámolójának elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavámi 

Polgárőr Egyesület 2015. évről készített beszámolóját 

elfogadja.  

 

Felelős: Stettner Attila alpolgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

2. napirendi pont: Egyeztetés a TELOR Elektromontage Kft-vel. 

Előadó: jegyző 

Meghívott vendég: Szabó Péter úr, cégképviselő 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Köszönti a Telor Kft. munkatársait, kéri, hogy mondják el pontosan, hogy mi a cég terve.  

 

 

Szabó Péter Úr cégvezető: 

 

A Rolet Kft-ről van szó nem a Telor Kft-ről, az ő általuk épített optikai kábel kiépítéséről 

lenne szó. Röviden ismerteti, hogy mit is szeretnének, miszerint amennyiben az optikai kábel 

kiépítésre kerülne, úgy a lakosság rácsatlakozása esetén az internet nagyobb sávszélességen, 

gyorsabb lenne, valamint a televízió szolgáltatásnál a lakosság ugyanazt a szolgáltatást jobb 

minőségen kapná. Több szolgáltatóval pl. a Digi TV-vel vannak kapcsolatban már. Ez a 

gyakorlatban azt jelenti, hogy pl. az addigi Digi TV előfizető már nem a Digi TV-vel lesz 

szerződése, hanem velük lenne szerződésben. Természetesen a lakosság előfizetése ezzel nem 

drágul, ugyanannyit fizet, mint a rácsatlakozás előtt. A Digi TV-vel pedig ők szerződnének le, 

természetesen jutalék fejében.  

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 



Az oszloprendszere megvan az Oritel Kft-nek, amelyiken az ő kábelük is megy. Tehát 

fizikálisan azt jelentené, hogy még egy vezetéket jelentene az oszlopokon, és ennek fejében a 

lakosság jobb minőséget és gyorsabb minőséget kapna.  

Az oszlopok kinek a tulajdonába tartoznak? 

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Az önkormányzat tulajdona. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Rácsatlakozási díj lesz-e a lakosság részéről? 

 

 

Szabó Péter cégvezető: 

 

Lesz rácsatlakozási díj.  

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Ha valaki nem szeretné kifizetni a rácsatlakozási díjat, mert megfelel neki a régi wifis 

rendszer is, akkor lehetősége lesz ott a wifi rendszert használni a továbbiakban?   

 

 

Szabó Péter cégvezető: 

 

A Wifi rendszer szépen lassan meg lesz szűntetve. Hosszú távon a kettőt nem fogják egymás 

mellett működtetni. 

 

 

Emmerling Józsefné képviselő: 

 

A lakosság hogyan fog erről tudomást szerezni? 

 

 

Szabó Péter cégvezető: 

 

Amennyiben fog működni a dolog, úgy mindenképpen megfelelően tájékoztatva lesz a 

lakosság. 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Mivel az önkormányzat támrendszerét kívánják használni, milyen anyagi feltételek mellett 

kívánják használni az oszlopokat?  

 

 



Szabó Péter cégvezető: 

 

 

A Rolet kft. a kiépítés teljes költségét magára vállalja. Ezért az önkormányzattól semmiféle 

anyagi hozzájárulást nem kér. Az önkormányzatnak mivel nem kerül semmibe, úgy az a 

kérésük, hogy viszont az oszlophálózatért az önkormányzat se kérjen tőlük semmi bérleti 

díjat. 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Ahhoz, hogy kiépítésre kerül az optikai rendszer, az természetes, hogy nem fog hozzájárulni 

anyagiakkal az önkormányzat. De úgy gondolja, hogy mindenképpen kéne valami díjat a 

támrendszerre meghatározni.  

 

 

Neubauer Gábor cégképviselő: 

 

Úgy gondolja, hogy mindenképpen kompromisszumot kell kötni a bérleti díjas dolog ügyben. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Az kell az önkormányzatnak, hogy fejlődjön.  Mivel ez egy fejlődés a településnek, így ő 

támogatni tudná a dolgot.  

 

 

Szabó Péter cégvezető: 

 

Elmondja, hogy ez optikai rendszer kiépítés nem feltétlenül csak az internetet jelenti, jelenti 

pl. a térfigyelő rendszert stb. Tehát mindent ami az informatikai szolgáltatáshoz 

hozzáilleszthető, bármilyen dologgal összekapcsolható. 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Annak idején a térfigyelő rendszert együtt raktuk össze Neubauer Gábor úrral, az még wifi 

rendszerre volt tervezve. Ezzel az optikai rendszerrel mennyivel lenne több a kamera 

többletköltsége?  

 

 

Neubauer Gábor cégképviselő: 

 

Ugyanannyi a költsége mindegyiknek. 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Megköszöni a beszámolót.  

 



 

Pintér István alpolgármester: 

 

Ez ügyben még találkozni fogunk, mivel időhöz nem vagyunk kötve.  

 

 

Neubauer Gábor cégképviselő: 

 

A gerinchálózat ki lesz építve mindenképpen, amely 21 települést összeköt. A nyár végéig 

legkésőbb tudni szeretnék, hogy hozzájárul-e az önkormányzat. Úgy tudnak ők is tervezni. 

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző:  

 

Ha támogatja az önkormányzat és mellé áll, akkor a jogi következményekről mindenképpen 

beszélni kell.  

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Úgy gondolja, hogy a szeptember 14-i közmeghallgatással egybekötött ülésig mindenképpen 

erről még többször lesz szó, meg akkor a közmeghallgatásos testületi ülésen is lehetne szó 

róla.  

 

 

 

3. napirendi pont: 2016. évi II. féléves munkaterv meghatározása. Határozathozatal. 

Előadó: Stettner Attila alpolgármester 

 

Stettner Attila alpolgármester:  

 

Mindenki megkapta a II. féléves munkatervünk tervezetét. Pontról pontra ismertetésre kerül a 

munkaterv, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Elmondja, hogy igaz nem a munkaterv részét képezi, de mint mindenki előtt ismeretes 2016. 

október 2-án népszavazás lesz.  

Továbbá elmondja, hogy a következő testületi ülés július 14-e. Ez a végső határidő a kitűntető 

címek odaítélésének.  

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Kéri, hogy a listát, amelyiket minden évben meg szoktak kapni arról, hogy idáig ki az aki 

megkapta ezt a címet, mihamarabb kapják meg. 

 

 



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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

90/2016 (VII.11.) határozata  

a képviselő-testület II. félévi munkatervének 

elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv 

mellékleteként csatolt tartalommal a 2016. II. félévi 

munkatervét elfogadja.  

 

Felelős:  Stettner Attila 

               alpolgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

 

4) Egyebek 

 

Tájékoztatja a testület tagjait, hogy mindenki előtt ismeretes, hogy átkerült a Fejér Megyei 

Vízitársulattól a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatósághoz a 

 

Depónia Kft-nek kellett egy teljesítésigazolást adni, hogy 04.01-től 06.30-ig teljesítették a 

feladatukat. 

 

 

Ma itt volt egy pályázatíró, mivel nemzeti egészség és sportparkok építésére, létesítésére van 

lehetőség pályázni. Két helyszínen lehetne a községben. Sikeres pályázat esetén az egyiket a 

Vérteskertben terveztük telepíteni, a másikat pedig a Sportpálya melletti homokos részre 

terveznénk.  

 

 

Táncsics utcai bérlakásoknál gond van a gázóra átadás-átvétellel. Csak úgy kaphatnak az ott 

lakók kártyás órát, ha a lakók nevére kerül a közmű, mert így válhatnának védendő 

fogyasztókkal. Sajnos a kártyás órának a védendő fogyasztó az előfeltétele. Mivel jelenleg a 

mi nevünkön van, mint az önkormányzat, mi közület vagyunk, így nem szerelhető be kártyás 

óra. Ez egy kis gondot okoz. De igyekszünk megoldani ezt a problémát is. 

 

 

Tájékoztatja továbbá a testület tagjait, hogy az iskola-óvoda nemzetiségbe vételével 

kapcsolatban megbízott Appel Úr is ki lett fizetve teljes egészében. Megköszönte, és 

elmondta, hogy szívesen segít, ha jövőre ismét szeretnénk elindítani az iskola nemzetiségbe 

vételét.  

 

 



Probléma van a Táncsics utcai bérlakásoknál az egyik családdal. Sajnos még mindig nem 

fizetnek semmit. Ők a Jánni család. Mai napig volt közel 400 EFt tartozása. Hiába írtunk 

felszólító levelet időközben, sajnos nem érkezett befizetés. A mai napon délután pedig 

váratlanul 100 EF-tot fizettek. De így még mindig marad fenn 300 EFt hátralék. Az áprilisi 

testületi ülésen már döntöttünk róla, hogy az akkori 600 EFt-os tartozásának a felét május 15-

ig, a második felét pedig június 15-ig kell, hogy befizesse mindamellett, hogy a havi bérleti és 

rezsi díjat is fizeti. Amennyiben ez nem történik meg így, akkor június 30-al megszűnik a 

bérleti szerződése és kiköltöztetjük Őket. Ez nem történt meg, küldtünk felszólítást, sajnos 

nem reagáltak rá. A mai nap azonban fizettek be 100 EFt-ot. Javasolja, hogy hozzon a testület 

egy olyan határozatot, hogy értesítsük ki a Jánni családot, hogy amennyiben 2016. július 31-ig 

teljes egészében, maradéktalanul nem fizetik meg a hátralékukat – természetesen az aktuális 

havi bérleti díj és rezsi díj fizetése mellett – úgy a bérleti szerződésük ezzel a nappal 

megszűnik, és legkésőbb 2016. augusztus 15-ig a családnak ki kell költöznie a lakásból.  

 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

91/2016 (VII.11.) határozata  

a Jánni család bérleti szerződésével kapcsolatban 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy amennyiben 

2016. július 31-ig nem egyenlíti ki a teljes 

adósságállományt, úgy a Jánni család bérleti 

szerződését felmondja a testület, ezzel egyidejűleg 

legkésőbb 2016. augusztus 15-ig a lakóknak ki kell 

költözniük a lakásból. 

 

Felelős:  Stettner Attila 

               alpolgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Minden évben amikor az óvoda-konyha bezár nyáron Mórról szoktuk hozni a szociális 

étkezőknek az ebédet. Most, hogy kiléptünk a Mikrotársulásból, most hogy fogjuk 

megoldani? El lesz látva ez a feladat? 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Igen már el van intézve, Mórról fogjuk hozni a Radnóti konyháról minden nap.  

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 



 

A Mór Holdingnak van egy autója, amit ilyen célra vásároltak. Felajánlották, hogy 10 

EFt/nap-ért kiszállítják Pusztavámra. Mivel ez elég sok, így úgy döntöttünk, hogy a 

tánccsoport kisbuszával fogjuk megoldani.  

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Kéri, hogy ha valamilyen települési ünnep van, úgy figyeljünk a környezetre oda. Elég 

szégyen volt a Trianoni megemlékezésnél a térdig érő gaz.   

 

 

Pintér István alpolgármester:  

 

Mikor a nagy szél volt a múlt héten, a Bacsó utcában a különálló házaknál a Róthéknál nem 

volt áram. A faágak hozzáértek a vezetékekhez, ezért nem volt áram. Meg kéne oldani 

valahogy a gallyazást, hogy ne legyenek emiatt kellemetlenségek az ott lakóknak.   

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Ide is jelezték, mi meg jeleztük az E-ON felé, akik már meg is csinálták a gallyazást. 

 

 

Grósz András képviselő: 

 

A Coopnál a lépcső ami van, babakocsival, járókerettel stb. szinte használhatatlanná vált. A 

vízmosások miatt eléggé nagy a szintkülönbség. Nem lehetne felszólítani a Coop-ot, hogy 

csinálja meg? 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Sajnos ez magánterület, a Gaál Ignácék a tulajdonosok. Őket fel fogjuk szólítani, de sajnos 

egy levelünket sem veszik át. Így marad, hogy mi próbálunk valamit csinálni.  

 

 

Több tárgy nem lévén Stettner Attila alpolgármester megköszönte a munkát, és a képviselő-

testület ülését bezárta. 

 

Kmft. 

  

 

    Stettner Attila                            Dr. Légrádi Gábor                 Emmerling Józsefné 

   alpolgármester                                          jegyző                           jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


