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 Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 14-i nyilvános 

ülésen hozott határozatai: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

112/2016 (IX.14.) határozata 

a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2016. szeptember 14-i közmeghallgatással 

egybekötött nyilvános képviselő-testületi ülés 

napirendjét elfogadja. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

113/2016 (IX.14.) határozata  

jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Pintér István alpolgármester urat 

választja meg. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

114/2016 (IX.14.) határozata  

dr. Csillag Márta háziorvos beszámolójáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a dr. Csillag 

Márta az egészségügyi ellátásról szóló beszámolóját 

elfogadja. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

115/2016 (IX.14.) határozata  

Pálinás-Lisztmayer Anett beszámolójáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Pálinkás-

Lisztmayer Anett védőnői tevékenységéről szóló 

beszámolóját elfogadja. 
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

116/2016 (IX.14.) határozata  

a Polgármesteri Hivatal működéséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Polgármesteri 

Hivatal működéséről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

117/2016 (IX.14.) határozata  

Az Evangélikus Egyház támogatásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az Evangélikus 

Egyházat támogatja a Bajcsy-Zsilinszky utca végén 

lévő játszótér felújítására, az Önkormányzat nevére 

szóló összesen 45.560,- Ft összegű, vonatkozó számlák 

megfizetésével.  
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 14-én 

megtartott közmeghallgatással egybekötött nyilvános üléséről 

 

Az ülés helye: Művelődési Ház nagyterme 8066 Pusztavám, Nickelsdorf tér 4. 

 

Jelen vannak: 

 

 Emmerling Józsefné képviselő 

 Frey Szabolcs   képviselő  

Grósz András  képviselő 

Pintér István  alpolgármester 

Stettner Attila  alpolgármester 

Zombó Norbert képviselő 

 

Megjelent meghívott: 

 

            Dr. Légrádi Gábor jegyző 

             

Stettner Attila alpolgármester köszönti a közmeghallgatással egybekötött, nyilvános 

képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket, valamint a meghívott vendégeket. 

Megállapítja, hogy 6 képviselő jelen van, így a képviselő-testületi ülés határozatképes. 

Betegség miatt Lisztmayer János polgármester nem vesz részt az ülésen.  

 

Stettner Attila alpolgármester ismerteti a napirendi pontokat, azzal, hogy a meghívóban 1. 

napirendként szereplő költségvetés módosítást még a pénzügyi bizottságnak tárgyalnia kell, 

és azt követően kerülhet a testületi ülés elé. 

 

Napirendi pontok: 

 

1.) Bányakárral kapcsolatos tudnivalók 

Előadó: Forisek István bányászati igazgató 

2.) Tájékoztató a település egészségügyi ellátásáról 

Előadó: háziorvos, védőnő 

3.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről 

Előadó: jegyző 

4.) Közmeghallgatás, falugyűlés 

5.) Egyebek 

 

A képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatokat hozta:  

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

112/2016 (IX.14.) határozata 

a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2016. szeptember 14-i közmeghallgatással 

egybekötött, nyilvános képviselő-testületi ülés 

napirendjét elfogadja. 
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Felelős:  Stettner Attila alpolgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Stettner Attila alpolgármester:  

 

Felkéri jegyzőkönyv hitelesítőnek Pintér István alpolgármester urat s kéri, hogy nyilatkozatát 

tegye meg, hogy elvállalja-e ezen tisztséget. 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Elvállalja. 

 

 

Stettner Attila alpolgármester:  

 

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 

113/2016 (IX.14.) határozata  

jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Pintér István alpolgármester urat 

választja meg. 

 

Felelős:  Stettner Attila alpolgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Napirendi pontok: 

 

 

1. napirendi pont: Bányakárral kapcsolatos tudnivalók 

Előadó: Forisek István bányászati igazgató 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Elég sok kérdés érkezik a Hivatal felé nap, mint nap a lakosságtól, hogy hogyan is áll a 

bányakáros dolog. Elég sok bányakár bejelentő lapot adott be a lakosság, melyet 

továbbítottunk is a bánya felé. Átadja a szót az igazgató úrnak. 
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Forisek István bányászati igazgató: 

 

Köszönti a megjelent vendégeket, megköszöni a meghívást.  

Sajnálatos módon a bányakáros ügyintézés eléggé elhúzódni látszik. Az első bejelentések 

2016. április elején érkeztek a bányához, az első végleges válaszokat október felé fogják 

tudni megadni. Sajnos többszöröse az igények beérkezése, mint amire vártak. Összességében 

181 db igény érkezett, ezek között vannak olyan igények is, ahol 20-25 éve nem volt fejtés. A 

folyamat megy, a mai napig 45 lakásnál jártak már a szakértők. Kéri a lakosság türelmét. 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Köszöni a tájékoztatást, megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése ehhez a témához 

kapcsolódóan. 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Lakossági kérdésre („Lehet-e még beadni bányakár igényt?”): 

Igen, lehet. A hivatalban van rá formanyomtatvány, el lehet vinni. A bányához pedig ő 

személy szerint továbbítja. 

 

 

dr. Csillag Márta: 

 

Hogy lehet tájékozódni, hogy melyik falurész alatt működött a bánya? Pl. a Hegyalja utcába 

az egész járda és a partja mind süllyed lefelé. Ennek mi lehet az oka? 

 

 

Forisek István bányászati igazgató: 

 

Ha valakinek mozog a háza, és azt gondolja, hogy a bányától mozog a fejtés miatt, 

mindenképpen be kell adni a bányakár igényt. Minden igény megvizsgálásra kerül. Javasolja, 

hogy adja be a bányakár igényt, és akkor majd a szakértő megállapítja, hogy mi a süllyedés 

oka. 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Ha lehetne kérni, a vizsgálatokat mindenképpen meg kéne gyorsítani. Ez a 45 hely, ahova 

eljutottak szerinte nagyon kevés. Továbbá elhangzott egy olyan félmondata az igazgató 

úrnak, hogy olyanok is beadták az igényüket, ahol kb. 20-25 éve nem is volt fejtés. Igaz nem 

bányászati szakember, de mégis úgy gondolja, hogy olyan helyen is lehet mozgás, ahol már 

ilyen időintervallumban felhagytak a bányászati tevékenységgel. Azért nem szabadna rögtön 

kizárni a folyamatból. Szeretné, ha minél korrektebbül és gyorsabban mennének a 

folyamatok. 

 

 

Forisek István bányászati igazgató: 
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Minden igény meg lesz vizsgálva, a 25 évvel ezelőtti mozgásos ügyeket is el fogják bírálni.  

 

 

Wittner István: 

 

A Somogyi utcában vásárolt házat, ott a melléképület elég rossz állapotban van. Benyújtható-

e az ingatlanra bányakár? Volt-e régebben erre az ingatlanra bányakár igényelve? 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Természetesen benyújtható, be kell jönni a hivatalba, kitölteni a papírt és intéződik máris a 

dolog. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Meg szeretné kérdezni igazgató úrtól, hogy eldőlt-e már a bányaingatlanok sorsa? 

 

 

Forisek István igazgató úr: 

 

A Vértesi Erőmű Márkushegyi Bányaüzem munkálatai úgy fognak tervezetten folyni, hogy 

az idei év végéig be fognak zárni a bányászati térségeink és jövő év elején a telephelyek, 

külszíni telephelyek rekultivációját fogják elvégezni. Nehéz dolog ez. A jelenlegi 

ingatlaneladásnak a szabályozása nehéz, a szabályozásnak a keresztül vitele annyira nehéz, 

hogy vannak olyan ingatlanok, amelyeket Oroszlánynak egy éve próbálunk eladni, és még 

mindig nem sikerült a tulajdonosokkal elfogadtatni. Amennyiben ilyen igény van, ha 

benyújtja az önkormányzat a Vértesi Erőmű Zrt. felé, és ezekre az ingatlanokra már a Zrt-nek 

nincsen szüksége, akkor lehet róla beszélni, de ez nem rövid idő. 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Már a Magyary úr felé jeleztük az igényünket a korábbiakban. 

 

 

Zilahi István: 

 

A régi bányászok kérését tolmácsolja, hogy jelképként megmaradhatna-e az aknatorony? 

Annak az állagmegóvását átvállalná-e az önkormányzat? 

 

 

Forisek István igazgató úr: 

 

Ez nehéz kérdés. Az aknatorony kérdése jelenleg kétséges még, folyamatban van még a 

dolog. Biztos választ adni jelenleg nem tud.  

 

 



 8 

2. napirendi pont: Tájékoztató a település egészségügyi ellátásáról 

Előadó: háziorvos, védőnő 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Felkéri dr. Csillag Márta háziorvos asszonyt, hogy tartsa meg beszámolóját. 

 

 

dr. Csillag Márta háziorvos: 

 

Ismerteti az írásos beszámolóját röviden.  

Az írásos beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Stettner Attila alpolgármester:  

 

Megköszöni a doktornő munkáját. Elmondja, hogy szűrésekre kaptunk pénzt, amelyről majd 

egyeztetni kellene. 

Elmondja, hogy a beszámolóban érintett iparűzési adós dolgot a következő testületi ülés 

napirendjeként fogja tárgyalni a képviselő testület. 

 

 

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 

114/2016 (IX.14.) határozata  

dr. Csillag Márta háziorvos beszámolójáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a dr. Csillag 

Márta az egészségügyi ellátásról szóló beszámolóját 

elfogadja. 

 

 

Felelős:  Stettner Attila alpolgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Üdvözli Pálinkás-Lisztmayer Anettet, aki 2016. szeptember 1-től Pusztavám védőnője, így 

inkább csak a tervekről és a jelenlegi tényekről tud beszámolni. Írásos beszámolóját már 

elküldte, melyet a testület tagjai is megkaptak.  

 

 

Pálinkás-Lisztmayer Anett védőnő: 

 

Röviden ismerteti írásos beszámolóját.  
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Stettner Attila alpolgármester: 

 

Megköszöni a beszámolót, majd kéri, hogy akinek kérdése van, az tegye meg. 

 

 

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 

115/2016 (IX.14.) határozata  

Pálinás-Lisztmayer Anett beszámolójáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Pálinkás-

Lisztmayer Anett védőnői tevékenységéről szóló 

beszámolóját elfogadja. 

 

 

Felelős:  Stettner Attila alpolgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

 

 

3. napirendi pont: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről 

Előadó: jegyző 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Minden testületi tag kapott egy írásos előterjesztési anyagot, melyet szeretne egy kicsit 

kiegészíteni. Mint látható a bevezetett új adónem miatt a hivatali tevékenység jelentősen 

megemelkedett. Az ügyiratforgalmi adatokból ez tűnik ki. Mindenkitől elnézést kér a 

késedelmes határozatokért ezúton is.  Pótlékot emiatt senki nem fog fizetni.  

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Megköszöni a beszámolót, és kéri, hogy amennyiben valakinek kérdése van, az tegye meg. 

 

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 

116/2016 (IX.14.) határozata  

a Polgármesteri Hivatal működéséről 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Polgármesteri 

Hivatal működéséről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:  Stettner Attila alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

4. napirendi pont: Közmeghallgatás, falugyűlés 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Átadja a szót a lakosságnak, kéri, hogy akinek kérdése van tegye meg, amennyiben itt 

helyben lehetőség van rá, a választ megadják, amennyiben nincsen, úgy felírásra kerül és 

mindenképpen írásos választ ígér. 

 

 

Fülöp Ferenc: 

 

Hónapok óta nem kapott szemétszállítási díjról számlát. Miért van ez? 

A Petőfi utcában nagyon gyorsan hajt egy vadmotoros. Nem lehetne elkapni? 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Sajnos a mi körzeti megbízottunk beteg jelenleg, de a móri rendőrök többször járnak ki ezért.  

 

A szemétszállítási díjjal kapcsolatban senki nem jelezte nekünk, hogy fennakadás lenne a 

számlaügyintézéssel kapcsolatban. Mindenképpen utána nézünk.  

 

Marosi Zoltán: 

 

Mikor az útfelújítás volt, és meg lett emelve az út, azóta a víz az udvarán keresztül folyik el. 

A másik pedig az Éger patak. Jó lenne, ha valaki annak a karbantartásával is foglalkozna 

valaki. 

A szemétszállítással kapcsolatban olyan felvetése lenne, hogy a papírt gyűjtse össze havonta 

az önkormányzat, úgy, mint régen a vasat.  

 

 

Kiss János: 

 

Nagyon büdös a szennyvíz telep. Meddig fog így működni? 

 

 

Stettner Attila alpolgármester:  

 

Az esővíz elvezetést a falugondnokkal megnézzük a holnapi nap. 

Az esővíz kezeléssel kapcsolatban elmondja, hogy a Vértesaljai Vízitársulattól elvették az 

Éger-patak kezelését, azóta Fejér megyei Vízügyi kezelés alatt van. 
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A szelektív hulladékgyűjtés minden hónap utolsó keddjén történik, a mostani újságban is 

olvasható róla. Papír gyűjtés pedig jövő héten lesz az iskolában. 

A szennyvízteleppel kapcsolatban elmondja, hogy ő is arrafelé lakik, ő is érzi néha. 

Megkeressük a Fejérvíz Zrt-t és megkérdezzük, hogy mit lehet tenni. 

 

 

Zilahi István:  

 

A tavasszal a szemétszállító otthagyta a szemetét. Miután bemutatta a csekkét, elvitték. Most 

kapott egy levelet, miszerint szerződést kell kötnie. Betelefonált és ott azt az információt 

kapta, hogy utánanéznek és visszahívják. A mai napig sajnos ez nem történt meg. 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Máshonnan is jelezték korábban, hogy probléma volt a Depónia Kft-vel, konkrétan volt 

olyan, hogy egy egész utcában nem vitték el a szemetet. Felvettük velük a kapcsolatot, 

rendezték, reméljük ezután nem fog ilyen megtörténni. 

 

 

Balogh László: 

 

A Coop boltnál a murvás parkoló elég rossz állapotban van. Senkinek nem tűnik fel? 

Ugyanez a helyzet a bolt mögötti hullámlemez fallal is.  

A Geretsried parkban pedig a fák félig belógnak a járdára, illetve az utána lévő kúszó tuja is. 

Ugyanitt van egy lefolyó, amely soha nem lesz kitakarítva.  

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

A Coop környéke az magánterület a Gaál Ignácéké. Nekik kellene intézni. Van egy 

pályázatunk beadva, ha nyerünk mindenképpen meg lesz csinálva a járda a Petőfi utcában 

végig, és tervezzük ennek a szakasznak is a megcsinálását. A Coop mögötti palánk tavaly lett 

megcsinálva, a Coop csináltatta meg. Az, hogy az ő szállítójuk nekimegy, ahhoz nekünk 

semmi közünk. 

A Geretsried-parkot szeretnénk rendbe rakni, ha lesz talán egy kis forrásunk rá. Sajnos 

nincsen sok közmunkásunk. A lefolyót pedig tényleg ki kell takarítani, holnap a falugondnok 

úrral megnézzük.  

 

 

5. napirendi pont: Egyebek 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Tájékoztatásul elmondja, hogy jelenleg az önkormányzatnak 7 futó pályázata van: Óvoda 

bővítésre, konyha rekonstrukcióra, járdaépítésre, ároktisztításra - Égeres patak tisztítására.  

 

 

 

Stettner Attila alpolgármester:  
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Javasolja végül a T. képviselőknek, hogy Bajcsy-Zsilinszky utca végén lévő játszótér 

felújítására támogassuk az Evangélikus Egyházat, 50.000,- Ft összeghatárig. 

 

 

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 

117/2016 (IX.14.) határozata  

Az Evangélikus Egyház támogatásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az Evangélikus 

Egyházat támogatja a Bajcsy-Zsilinszky utca végén 

lévő játszótér felújítására, az Önkormányzat nevére 

szóló összesen 45.560,- Ft összegű, vonatkozó számlák 

megfizetésével.  

 

Felelős:  Stettner Attila alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

 

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

közmeghallgatást és falugyűléssel egybekötött képviselő-testület ülését bezárta. 

 

 

Kmft. 

  

 

    Stettner Attila                             Dr. Légrádi Gábor                       Pintér István 

    alpolgármester                                          jegyző                           jegyzőkönyv-hitelesítő 


