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 Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 18-i rendkívüli 

nyilvános ülésen hozott határozatai: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

142/2016 (XI.18.) határozata 

a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2016. november 18-i rendkívüli képviselő-testületi 

ülés napirendjét elfogadja. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

143/2016 (XI.18.) határozata  

jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Grósz András képviselőt választja meg. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

144/2016 (XI.18.) határozata  

A Pusztavámi Óvoda-főzőkonyha  

Polgármesteri Hivatal által történő üzemeltetéséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az Óvoda-

főzőkonyhát 2017. január 1-től nem a Polgármesteri 

Hivatal üzemelteti. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

145/2016 (XI.18.) határozata  

A Pusztavámi Óvoda-főzőkonyha  

vállalkozó által történő üzemeltetéséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az Óvoda-

főzőkonyhát 2017. január 1-től egy külsős 

vállalkozónak adja át üzemeltetésre szerződés 

alapján. Felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy 

a normatíva igénylést ez alapján adja be. 
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 18-án 

megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

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

64-66. 

 

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 nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelent 

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

a képviselő-testületi ülés határozatképes. Lisztmayer János polgármester betegség miatti 

távolmaradását jelentette be. 

 

Stettner Attila alpolgármester ismerteti a napirendi pontokat, egyúttal felkéri jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Grósz András képviselőt. 

 

 

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

az alábbi határozatokat hozta:  

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

142/2016 (XI.18.) határozata 

a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2016. november 18-i rendkívüli képviselő-testületi 

ülés napirendjét elfogadja. 

 

Felelős: Stettner Attila alpolgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1) Az óvoda-konyha működtetése 

Előadó: alpolgármester, jegyző 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 
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Felkéri jegyzőkönyv hitelesítőnek Grósz András képviselőt, s kéri, hogy nyilatkozatát tegye 

meg, hogy elvállalja-e ezen tisztséget. 

 

 

Grósz András 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 6 tagja 5 igen 

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

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

143/2016 (XI.18.) határozata  

jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Grósz Andrást választja meg. 

 

Felelős:  Stettner Attila alpolgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. napirendi pont: Az óvoda-konyha működtetése 

Előadó: alpolgármester,  jegyző 

 

Stettner Attila alpolgármester:  

 

Az anyagot mindenki megkapta, melyben szerepelnek árajánlatok. Kéri dr. Légrádi Gábor 

jegyzőt, hogy tájékoztassa röviden a testület tagjait.  

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Elég nehéz helyzetbe kerültünk, hiszen a kormányzattól kaptunk egy levelet. Jövő héten 

hétfőn azt kell a normatíva igénylés kapcsán jelentenünk, még név nélkül, hogy az 

önkormányzat átadja-e egy saját üzemeltetésű költségvetési szervnek - nekünk ilyenünk csak 

egy van a Polgármesteri Hivatal -  vagy pedig vásárolt szolgáltatásként kiszervezi egy 

vállalkozónak. Erről kellene ma döntenie a testületnek. Normatíva-igénylés szempontjából 
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mindegy, hogy melyiket választjuk. Ha külsős vállalkozó mellett döntünk, hogy 

megkeresünk, akkor saját szabályzatunk szerint 3 ajánlatot kell bekérnünk (ebből kettővel 

már rendelkezünk). Ahogy az árajánlatból is látszik az éves díj 37 MFt, a 2015. év lekönyvelt 

adatai szerint a bevétel pedig 30 MFt. Innentől köt minket az Európai Uniós közbeszerzési 

értékhatár a nettó 64 MFt. Ezért maximum csak egy éves szerződést tudunk kötni, mivel a 

közbeszerzési értékhatár nettó 64 MFt, ezt pedig egy éven túl már elérnénk. Alpolgármester 

úr tárgyalt már vállalkozóval, annyi, hogy talán a vállalkozó tudna segíteni azzal, hogy a 

rezsit átvállalná, a dolgozókat továbbfoglalkoztatná. Ezzel talán spórolni is tudna az 

önkormányzat. Pontosan megmondani előre nem lehet, hogy mikor jár jobban az 

önkormányzat. Nem mondható el jelenleg teljes biztonsággal, hogy mi lesz a jó döntés. 

 

Grósz András képviselő: 

 

A 37 MFt nem a normatívából lesz kifizetve, hanem közbeszerzés folytán? 

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Nem, az a normatívából lesz kifizetve, a beszedett térítési díjakról - lehet, hogy kicsit 

félreérthető volt a dolog. A szerződést nem tudjuk megkötni csak max. egy évre, ha hosszabb 

távú szerződést szeretnénk kötni, akkor kéne közbeszerzésen pályáztatni. 

 

 

Frey Szabolcs képviselő: 

 

Miért is csak egy évre kötnénk a szerződést? 

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

A nettó 64 MFt-os értékhatár miatt, mert ha több évre kötnénk, akkor ezt elérnénk már a 

második évben. 4 év értékét kell pedig figyelembe venni akkor, ha határozatlan időre 

szerződnénk. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Ha esetlegesen kiszervezzük át tudják-e venni január 1-el? Mert akkortól zökkenőmentesen 

már a vállalkozónak kellene a konyhát teljes egészében vinni, ugye? 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Beszélt a vállalkozóval, úgy állapodott meg vele, ha e hónap végéig döntünk, hogy kiadjuk, 

akkor 2017. január 1-vel át tudja venni teljes üzemeltetésre. Ha most úgy döntünk, akkor 

felhívja a hölgyet, hétfőn-kedden elkezdünk tárgyalni vele. Ekkor a bokodi Polgármesteri 

Hivatalt megkeresi, kér segítséget tőlük is. Ők már tapasztaltabbak.  

 

 

Pintér István alpolgármester: 



 6 

 

Megkérdezi az alpolgármester urat, hogy konkrétan a számokból hogy jövünk ki? Ki lett 

számolva pontosan? 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Pontos számokat még nem tudni, de olcsóbb a hölgy ajánlata, mint a mostani üzemeltetés 

költsége. 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Ami ezidáig átküldésre került abból az látszik, hogy 30 MFt volt a bevétel, meg a kiadás is.  

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

A 2015. év az egy lezárt év, azért ezt az adatot mondta, de azóta több lett a támogatás, mivel 

vannak akik nem is fizetnek törvény szerint (óvodások sokan), ezért az ő támogatásukkal már 

több lesz az állami támogatás. De 2016. évi teljes évet még nem látunk, így nem is lehet 

pontosan megmondani. 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Ha most 37 MFt-tot kell kifizetnünk, de csak 30 MFt-os a bevételünk, akkor 7 MFt-tal több 

kiadásunk lesz. 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Amennyi normatíva most bejött, azt rögtön tovább is adjuk a vállalkozónak. A rezsi díját 

fogjuk teljes egészében megnyerni, ami 3-3,5 MFt nagyjából. 

 

 

Grósz András képviselő: 

 

Akkor még 3-4 MFt még mindig lóg a levegőbe. A 30 MFt-ban a rezsi is benne van meg a 

bér is? 

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Igen, minden. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Az adagszámot emeltünk? 
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dr. Légárdi Gábor jegyző: 

 

Nem. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Ha a rezsit a vállalkozó átvállalja, az önkormányzat megspórol 3-3,5 MFt-tot. Azt odaadjuk a 

vállalkozónak és 0-án lesz. Vagy mi megemeljük az adagárakat. Most hogy néznek ki az 

adagárak? Emlékezete szerint az árajánlatban szereplő ár kisebb, a mi adagárainknál. Ha meg 

hozzá kell igazítanunk, akkor az árakat jelentősen meg kell emelni, amely a szülőket fogja 

terhelni.  

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Ha külsős vállalkozó viszi el a konyhát, akkor annyi lenne, hogy a 4 dogozót átveszi, a 

dolgozók a munka törvénykönyve alá kerülnek. De ha a Polgármesteri Hivatal alá kerülne a 

konyha, akkor is a jövő évtől már nem közalkalmazottak lennének, hanem a munka 

törvénykönyvesek a dolgozók. Annyi lenne, hogy havonta kétszer számlázna nekünk a 

vállalkozó. 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Azt javasolja, hogy megkeressük Bokodot, a jövő hét végére pedig egy olyan szerződést 

kellene összeállítani, ami számunkra is kedvező. 

 

 

Emmerling Józsefné képviselő: 

 

Azt is figyelembe kell venni, hogy minden évben emelkednek a díjak. 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Igen, de nálunk 3 éve nem volt díjemelés.  

 

 

Emmerling Józsefné képviselő: 

 

Mivel minden drágább lesz, azért emelni akkor is kéne. 

 

 

Grósz András képviselő: 

 

Igen, de ennek a konyhának pont az a lényege, hogy mindenki ehessen, nem az, hogy profitot 

termeljen.  
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Zombó Norbert képviselő: 

 

Lehet az, hogy 2017. március 1-től adná ki az önkormányzat? Addig jobban elő lehetne 

készíteni, addig pedig a Polgármesteri Hivatal működtetné.  

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Olyan variáció lehet még, hogy melegítőkonyhaként működünk, csak az azt jelentené, hogy a 

dolgozókat el kell küldeni, csak kettő dolgozó maradhatna. Ez is működik egy pár 

településen.  

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Közben kiszámolta, hogy a legdurvább emelkedés az óvodásokat érintené. A legkisebb 

emelkedés a dolgozóknál, a szociális étkezőknél lenne.  

Milyen adatokból számolt a hölgy? 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Lement az óvodába az élelmezésvezetőhöz, vele beszélt. 

Sajnos nem a legolcsóbb szállítóktól veszi az élelmezésvezető az alapanyagokat.  

 

Az adagok díját mindenképpen meg kell emelni. Sajnos eddigi években nem emeltünk, most 

mindenképpen meg kell tennünk.  

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Nekünk kell megállapítanunk az összegeket, hogy nekünk jó legyen. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

A helyzet jobb, ahogy látszik, de mennyivel. Ez a kérdés.  

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Azt kellene megtudni, hogy mennyi normatívát kapunk pontosan. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Új ajánlatot kellene egyébként bekérni, mivel ahogy látszik ugyanarról a településről jött 

mindkét ajánlat.  
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Frey Szabolcs képviselő: 

A vállalkozóról most nem kötelező dönteni? 

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Nem, arról még, hogy ki csinálja, arról még nem kell dönteni most.  

 

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 

144/2016 (XI.18.) határozata  

A Pusztavámi Óvoda-főzőkonyha  

Polgármesteri Hivatal által történő üzemeltetéséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az Óvoda-

főzőkonyhát 2017. január 1-től nem a Polgármesteri 

Hivatal üzemelteti. 

 

Felelős:  Stettner Attila alpolgármester  

      dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Azonnal 

 

 

 

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 

145/2016 (XI.18.) határozata  

A Pusztavámi Óvoda-főzőkonyha  

vállalkozó által történő üzemeltetéséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az Óvoda-

főzőkonyhát 2017. január 1-től egy külsős 

vállalkozónak adja át üzemeltetésre szerződés 

alapján. Felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, 

hogy a normatíva igénylést ez alapján adja be.   

 

Felelős:  Stettner Attila alpolgármester  

      dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Azonnal 
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Stettner Attila alpolgármester: 

Hétfőn reggelre megígéri a képviselőknek, hogy a bokodiak szerződését átírják, beszkenneli 

és elküldi mindenkinek, majd mindenkit kér, hogy olvassa el a szerződés tervezetet és ha 

lennének javaslatok a szerződés tartalmával kapcsolatban, az jelezze.  

 

 

2. napirendi pont: Egyebek: 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a harmadik negyedéves táblázatok mindenkinek 

kiküldésre kerültek. Ezt majd a következő testületi ülésen tárgyaljuk, miután a Pénzügyi 

Bizottság is tárgyalta. 

 

Egy Ügyrendi Bizottsági ülés is előttünk van, mivel nemzetiségi elnök úr kikerült a 

köztartozásmentes adózói bázisból, jelenleg minden rendben van, visszaállították az elnök 

urat a köztartozás mentes adózók közé. Az Ügyrendi Bizottságnak erről azonban tárgyalnia 

kell, javasolja az ülést november 29-én (kedden) megtartani, majd erre a napra jó lenne 

mindjárt egy Pénzügyi Bizottsági ülést is összehívni, javasolja 15.00 órára az Ügyrendi 

Bizottsági ülést, 16.00 órára pedig a Pénzügyi Bizottsági ülést megtartani. Megkérdezi 

Emmerling Józsefné elnököt és Frey Szabolcs elnököt, hogy jó lenne-e az időpont. 

 

 

Emmerling Józsefné képviselő: 

 

Megfelelő az időpont. 

 

 

Frey Szabolcs képviselő: 

 

Neki megfelelő az időpont. 

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

A jövő évben az ASP rendszer (kormányzati információs rendszer) bevezetése vár ránk 

október 1-től. Költségvetésbe tervezetten ez egyfajta kiadással fog járni. Megpróbálják egy 

cég kezébe adni, ennek számunkra lesz egy olyan feladata, hogy az összes szabályzatunkat 

erre a rendszerre át kell dolgozni. Ezen szabályzatok átdolgozásának költségvonzata is lesz. 

Ez a Polgármesteri Hivatal idei költségkeretébe bele fog férni.  

 

Több kormányhivatali ellenőrzésen is túl vagyunk, illetve a felettes szervek által felénk 

előirányzott feladatokon is túl vagyunk, adattisztítás stb. Túl vagyunk az új adó 

bevezetésének a folyamatán, mindenki megkapta már a határozatokat is. Túl vagyunk két 

ellenőrzésen is (közszolgálati ellenőrzés és iratkezelési utóellenőrzés), melyek pozitív 

eredménnyel zárultak. Tájékoztatja a testület tagjait, hogy az éves munkát honorálni szeretné 

a négy kolléganőnek vásárlási utalvánnyal. A kommunális adó bevezetésével kapcsolatosan 

és az év elejei sajnálatos adatvesztéssel kapcsolatos munkáért az ígért plusz díjazás sem 
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került kifizetésre. Erről már nem beszélünk, csak a vásárlási utalványokról. Ez az idei 

költségvetésbe még belefér. Látható ez a táblázatokból is.  

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

A plusz kiadásokról azért mindenképpen kéne beszélni.  

 

 

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

testület ülését bezárta 

 

 

Kmft. 

  

 

    Stettner Attila                             dr. Légrádi Gábor                         Grósz András 

     alpolgármester                                          jegyző                           jegyzőkönyv-hitelesítő 


