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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 30-i nyilvános 

ülésen alkotott rendelete: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

10/2016.(XII.01.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati lakások 2017. évi bérleti díjáról 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

11/2016.(XII.01.) önkormányzati rendelete 

A 2017. év június 30-ig alkalmazandó étkezési térítési díjak megállapításáról 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 30-i nyilvános 

ülésen hozott határozatai: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

146/2016 (XI.30.) határozata 

a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2016. november 30-i nyilvános képviselő-testületi 

ülés napirendjét elfogadja. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

147/2016 (XI.30.) határozata  

jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Pintér István alpolgármestert választja. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

148/2016.(XI.30.) határozata 

a ¾ éves pénzügyi helyzetről 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a 

pénzügyi helyzetről készült ¾ éves tájékoztatást 

tudomásul veszi.  

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

149/2016.(XI.30.) határozata 

a bérfejlesztésről 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy:   

- a közalkalmazotti bér tekintetében a kormánydöntés szerinti 

bérrel tervezünk;  

- a köztisztviselői illetményalap tekintetében nincs emelkedés, itt 

is a törvény szerinti bérrel tervezünk. 
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A költségvetés készítésénél áttekintjük a teljes hivatali dolgozói 

állomány besorolását, az esetleges módosításokat (soros 

előrelépés, stb.) elvégezzük.  

A költségvetés készítésénél továbbá áttekintjük az 

önkormányzati dolgozók besorolását is, tekintettel a 2017. 

január 1-től érvényes minimálbér növekedésre is. Bérrendezés 

az elfogadott költségvetésben kerülhet meghatározásra.   

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete 

fentiek figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

150/2016.(XI.30.) határozata  

a caffetéria juttatásról 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy: 

- Önkormányzati dolgozók: 10 000 Ft/fő/hó; 

- a hivatali dolgozók caffetéria juttatása továbbra is 200.000,- 

Ft/fő/év törvény szerint bruttó összegben maximálva, további 

béren kívüli juttatás a helyi szabályzatunk szerint.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete 

fentiek figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

151/2016.(XI.30.) határozata 

a civil szervezetek támogatásáról 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a civil szervezetek 

támogatása a költségvetés összeállításakor anyagiak 

függvényében kerül meghatározásra. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete 

fentiek figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

152/2016.(XI.30.) határozata 

szociális- és jóléti juttatásokkal kapcsolatban 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy szükség esetén új rendeletet alkot, a várható 

jogszabályi változások figyelembe vételével. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete 

fentiek figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

153/2016.(XI.30.) határozata 

a szennyvíz közmű hozzájárulással kapcsolatban 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a szennyvíz közmű 

hozzájárulás amennyiben a telken szennyvízcsonk van 

elhelyezve, de a lakos/közület nem vásárolta még meg, úgy a 

lakossági hozzájárulás 120 000 Ft, közületeknek 200 000 Ft, 

melyet az önkormányzat felé fizet be. Amennyiben a telken 

szennyvízcsonk nem található, az önkormányzat felé nincs 

fizetési kötelezettség, a lakos/közület önállóan, saját költségen 

intézi a rákötést 

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete 

fentiek figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

154/2016.(XI.30.) határozata 

az értékesítési díjakról 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy ingatlan (föld, lakó, 

egyéb) értékesítésre a költségvetés benyújtásával egy időben 

tesz javaslatot, és a képviselő testület jelöli ki az értékesítésre 

szánt vagyonelemeket. Az értékesítési ár, az érvényben lévő 

vagyonrendelet szerint, értékbecslést követően kerül 

meghatározásra, és az értékesítés feltételei meghirdetésre.  
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Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete 

fentiek figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

155/2016.(XI.30.) határozata 

a Művelődési ház eszközbérleti díjairól 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a Művelődési házban 

eszközbérleti díjakat nem határoz meg, fizetni kizárólag 

töréskár esetén kell. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

156/2016.(XI.30.) határozata 

a 2017. évben alkalmazandó bérleti díjakról 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a 2017. évre érvényes 

bérleti díjakat (az önkormányzati lakások 2017. évre 

érvényes bérleti díján kívül) az alábbiak szerint állapítja 

meg, bázisadatként megjelölve a 2016. év adatait: 

 

 

A táblázat az árakat BRUTTÓ összegben tartalmazza 

 

Garázsok bére 2016  

(Ft/m
2
/hó) 

2017  

(Ft/m
2
/hó) 

1-17 m
2
-ig 1 200,- 1 320,- 

18-25 m
2
-ig 1 500,- 1 650,- 

 

 

Földbérlet 2016  

(Ft/m
2
/hó) 

2017  

(Ft/m
2
/hó) 

 5,- (minimum 1 000 Ft) 5,- (minimum 1 000 Ft) 

 

 

Sörbútor garnitúra  

bérleti díja 

2016  

(Ft/garnitúra/alkalom) 
2017  

(Ft/garnitúra/alkalom) 

- helyi lakos részére 2 200,- 1 500,-  

- saját dolgozó részére 1 100,- 1 000,- 

- nem helyi lakos 3 850,- 2 200,-  

- fenti kategóriákon kívül  Egyedi döntés alapján 
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Presszó bérleti díja 2016 

(Ft/hó) 
2017 

(Ft/hó) 

 90 000,- 90 000,- 

Egyéb közüzemi költségek megoszlása a szerződésnek megfelelően, változatlan formában. 

 

 

Tornatermek használata: tagintézmény-vezetői hatáskörben. 

 

MŰVELŐDÉSI HÁZ: 

 

Művelődési Ház bérleti díja 

 

2016 

(Ft/alkalom) 
2017 

(Ft/nap) 

- nagyterem-alkalmi árus 33 000,- 33 000,- 

- emeleti terem 11 000,- 11 000,- 

- konyha 11 000,- 11 000,- 

 

Művelődési Ház bérleti díja 

(max. 2 órás bérletre) 
 2017 

(Ft/óra) 

- nagyterem   2 500,- 

- emeleti terem  1 500,- 

 

Művelődési Ház bérleti díja 

 

2016 

(Ft/alkalom) 
2017 

(Ft/alkalom) 

- nagyterem – helyi céges 

rendezvény 

50 000,- 50 000,- 

- nagyterem - külsős 

rendezvényre 

100 000,- 110 000,- 

(Amennyiben konyha használattal jár, fel kell számolni a konyha díjat is!) 

 

 

Művelődési Ház bérleti díja 2016 

(Ft/alkalom) 
2017 

(Ft/alkalom) 

- esküvő – saját dolgozó 50 000,- 50 000,- 

- esküvő – helyi lakos 75 000,- 75 000,- 

- esküvő – fenti kategóriákon 

kívül 

100 000,-  100 000,- 

 

Saját dolgozóknak 50 % kedvezmény az emeleti terem és a konyha árából.  

Saját dolgozó a fenti díjtételek esetén: az önkormányzatnál, valamennyi intézménynél 

(működtetési formától függetlenül) dolgozók, a saját nyugdíjasok, a képviselő-testületek, 

valamint a bizottságok tagjai. 

 

Művelődési ház eszközbérlet 

2017 

(Ft/db) 

Éttermi eszközök  

  Törés esetén 

nagytányér, mélytányér,  500,-   
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desszertes tányér 

leveses tál, köretes tál, 

salátás tál 
 3 000,- 

vizes/boros kancsó  1 200,- 

 

Evőeszközök 

  Törés esetén 

kés, villa, kanál, desszertes 

villa, mokkáskanál 
 200,-   

merőkanál, spicc kanál, 

tálaló lapát, hús villa 
 900,- 

 

Poharak 

vizes pohár, talpas pohár, 

pálinkás pohár 
 300,- 

 

Egyebek 

só-bors szóró, hamutartó  1000,- 

 

Amennyiben a terembérlet kerül kifizetésre töréskár esetén a 

tönkrement eszközöket a bérlőnek a bérleti díjon felül 

kötelessége megfizetni. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete 

fentiek figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

157/2016.(XI.30.) határozata 

az óvodai főzőkonyha üzemeltetéséről 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a Fanta-Pet Kft. 

szerződés-tervezeteit elfogadja, azzal, hogy a végleges 

szerződésekben a fizetés a tényleges adagszám alapján 

történjen, másrészről pedig a rezsidíj fizetése, a bölcsődések 

négyszeri étkeztetése, továbbá a mosogatás feladatának 

ellátása és a közös leltározás  is kerüljön a szerződésekben 

szabályozásra.  

A vállalkozó tudomásul veszi a jelenlegi eszközállapotot, 

hosszabb távú szerződés esetén a jövőben az 

eszközfejlesztések a vállalkozót terhelik. 

Felhatalmazza alpolgármester urat, a szerződések 

megkötésére.  
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

158/2016.(XI.30.) határozata 

a gyepmesteri szerződés elfogadásáról 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a gyepmesteri 

szerződést elfogadja. Felhatalmazza alpolgármester urat 

annak aláírására.  

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

159/2016.(XI.30.) határozata 

a Móri Többcélú Kistérségi Társulás  

2016. november 25-i ülés határozatainak  

elfogadásáról 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a Móri Többcélú 

Kistérségi Társulás 2016. november 25-i ülésén hozott 

határozatait elfogadja.  

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

160/2016.(XI.30.) határozata 

a fogorvosi ellátásról 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a korábbi határozatát 

megerősíti, miszerint továbbra is kéri, hogy a pusztavámi 

betegek ellátása Pusztavámon történjen. Tekintettel arra, 

hogy Pusztavám a Móri I. számú fogorvosi körzet része, így 

a móri képviselő-testület döntésétől függő hatállyal és a 

pusztavámi betegek tekintetében Pusztavámon történő 

feladatellátással elfogadja a Dr. Böjte Kft. működési  

engedélyének módosítási kérelmét, ennek keretében 

hozzájárul dr. Sármásy Árpád helyettesként történő 

kijelöléséhez. Felhatalmazza alpolgármester urat, hogy az 

előterjesztésként csatolt bérleti szerződést a Dr. Böjte Kft-vel 

megkösse, melynek értelmében a rendelő használata 2016. 

december 1-től a fogorvos részére ismételten biztosított, 

45 000 Ft/hó rezsi átalánydíj megfizetése mellett. Egyúttal 

felhatalmazza a jegyzőt, hogy minden jogorvoslati lépést 

szükség szerint megtegyen, különös tekintettel a FE-

06/045/02691-10/2016 számú határozat megfellebbezésére.  
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

161/2016.(XI.30.) határozata 

Pusztavám Község Önkormányzatának 

2017. évi belső ellenőrzési tervéről 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy az Önkormányzat 

2017. évi belső ellenőrzési tervét a mellékleteivel együtt 

jóváhagyja. 

 

Az ellenőrzési terv a határozat mellékletét képezi. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

162/2016.(XI.30.) határozata 

a FE/02/886-1/2016 sz. alatti 

törvényességi felhívás határidejének 

módosításáról  

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a FE/02/886-1/2016 

számú törvényességi felhívás teljesítésére nyitva álló határidő 

30 nappal történő meghosszabbítását kéri, tekintettel arra, 

hogy az aktuális módosítás csupán mostanra lett jogerős és a 

VÁTI Kft. ezt követően tudja majd részünkre a felhívás 

szerinti dokumentumot elkészíteni. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

163/2016.(XI.30.) határozata 

Frey Szabolcs képviselő 4 havi 

tiszteletdíjának lemondásáról 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy Frey Szabolcs 

képviselő 4 havi tiszteletdíjának a Pusztavámi Római 

Katolikus Plébánia felé történő utalását elfogadja. 
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 30-án 

megtartott nyilvános üléséről. 

 

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

64-66. 

 

Jelen vannak: 

 Emmerling Józsefné 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 vendéget. Megállapítja, hogy 4 képviselő jelen van, így a 

képviselő-testületi ülés határozatképes. Frey Szabolcs és Grósz András képviselők 

távolmaradásukat jelentették be. Betegsége miatt Lisztmayer János polgármester nem vesz 

részt az ülésen. 

 

Stettner Attila alpolgármester ismerteti a napirendi pontokat. 

 

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

az alábbi határozatokat hozta:  

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

146/2016 (XI.30.) határozata 

a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2016. november 30-i nyilvános képviselő-testületi 

ülés napirendjét elfogadja. 

 

Felelős:  Stettner Attila alpolgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1) Tájékoztatás a ¾-éves pénzügyi helyzetről.  

Előadó: alpolgármester, jegyző 

 

2) 2017. évi költségvetési keretszámok meghatározása. Határozathozatal. 

Előadó: alpolgármester, jegyző 

 

3) Döntés az óvodai főzőkonyha üzemeltetéséről. Határozathozatal.  
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Előadó: alpolgármester 

 

4) Döntés az MTKT előterjesztéseiről (gyepmesteri szerződés, orvosi ügyelet, 

hajléktalanszálló). Határozathozatal. 

Előadó: alpolgármester 

 

5) Döntés a fogorvos működéséről. Határozathozatal. 

Előadó: alpolgármester 

 

6) 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása. Határozathozatal. 

 

7) Egyebek 
 

 

Stettner Attila alpolgármester:  

 

Felkéri jegyzőkönyv hitelesítőnek Pintér István alpolgármestert, 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 4 tagja 3 igen 

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

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

147/2016 (XI.30.) határozata  

jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Pintér István alpolgármestert választja 

meg. 

 

Felelős:  Stettner Attila alpolgármester 

               Határidő: Azonnal 
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Napirendi pontok: 

 

 

1. napirendi pont: Tájékoztatás a ¾-éves pénzügyi helyzetről.  

Előadó: alpolgármester, jegyző 

 

Stettner Attila alpolgármester:  

 

Ismerteti az előterjesztést. Tájékoztatja továbbá a testület tagjait, hogy a tegnapi napra 

meghirdetett ülésen a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta volna ezen előterjesztést, azonban az 

ülés nem volt határozatképes, de mind a három napirendi pontot átnézték, megtárgyalták. 

Közös vélemény szerint az alakult ki, hogy elfogadható a Polgármesteri Hivatal dolgozói 

által készített ¾ éves tájékoztatás. Továbbá megállapítja, hogy látható a takarékos 

gazdálkodás, a kiadásaink arányban állnak a tervezettekkel, sőt mind a hivatali oldalon mind 

az önkormányzati oldalon látszik némi megtakarítás. 

 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

148/2016.(XI.30.) határozata 

a ¾ éves pénzügyi helyzetről 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a 

pénzügyi helyzetről készült ¾ éves tájékoztatást 

tudomásul veszi.  

 

Felelős: Stettner Attila alpolgármester 

                       dr. Légrádi Gábor jegyző 

   Határidő: azonnal 

 

 

 

2. napirendi pont: 2017. évi költségvetési keretszámok meghatározása. 

Határozathozatal. 

Előadó: alpolgármester, jegyző 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Javasolja, hogy pontról-pontra menjenek végig. 

 

1. Pont: Bérfejlesztés:  

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

149/2016.(XI.30.) határozata 

a bérfejlesztésről 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy:   

- a közalkalmazotti bér tekintetében a kormánydöntés szerinti 

bérrel tervezünk;  

- a köztisztviselői illetményalap tekintetében nincs emelkedés, itt 

is a törvény szerinti bérrel tervezünk. 

A költségvetés készítésénél áttekintjük a teljes hivatali dolgozói 

állomány besorolását, az esetleges módosításokat (soros 

előrelépés, stb.) elvégezzük.  

A költségvetés készítésénél továbbá áttekintjük az 

önkormányzati dolgozók besorolását is, tekintettel a 2017. 

január 1-től érvényes minimálbér növekedésre is. Bérrendezés 

az elfogadott költségvetésben kerülhet meghatározásra.   

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete 

fentiek figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

Felelős: Stettner Attila alpolgármester 

              dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2017. február 15. 

 

 

2. Pont: Étkezési hozzájárulás, caffeteria: 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

150/2016.(XI.30.) határozata  

a caffetéria juttatásról 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy: 

- Önkormányzati dolgozók: 10 000 Ft/fő/hó; 

- a hivatali dolgozók caffetéria juttatása továbbra is 200.000,- 

Ft/fő/év törvény szerint bruttó összegben maximálva, további 

béren kívüli juttatás a helyi szabályzatunk szerint.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete 

fentiek figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

Felelős: Stettner Attila alpolgármester 
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              dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2017. február 15. 

 

 

3. pont: Támogatások 

 

- civil szervezetek támogatása: 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

151/2016.(XI.30.) határozata 

a civil szervezetek támogatásáról 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a civil szervezetek 

támogatása a költségvetés összeállításakor anyagiak 

függvényében kerül meghatározásra. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete 

fentiek figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

             dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2017. február 15. 

 

 

- szociális- és jóléti juttatások: 

 

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

szavazattal, 0 ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

152/2016.(XI.30.) határozata 

szociális- és jóléti juttatásokkal kapcsolatban 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy szükség esetén új rendeletet alkot, a várható 

jogszabályi változások figyelembe vételével. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete 

fentiek figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

Felelős: Stettner Attila alpolgármester 

              dr. Légrádi Gábor jegyző 
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Határidő: 2017. február 15. 

 

 

4. pont: közmű hozzájárulások 

 

Pusztavám Község Önkormányzat képviselő-testületének jelen lévő 4 tagja 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

153/2016.(XI.30.) határozata 

a szennyvíz közmű hozzájárulással kapcsolatban 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a szennyvíz közmű 

hozzájárulás amennyiben a telken szennyvízcsonk van 

elhelyezve, de a lakos/közület nem vásárolta még meg, úgy a 

lakossági hozzájárulás 120 000 Ft, közületeknek 200 000 Ft, 

melyet az önkormányzat felé fizet be. Amennyiben a telken 

szennyvízcsonk nem található, az önkormányzat felé nincs 

fizetési kötelezettség, a lakos/közület önállóan, saját költségen 

intézi a rákötést 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete 

fentiek figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

Felelős:  Stettner Attila alpolgármester 

               dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2017. február 15. 

 

 

5. pont: értékesítési díjak:  

 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

154/2016.(XI.30.) határozata 

az értékesítési díjakról 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy ingatlan (föld, lakó, 

egyéb) értékesítésre a költségvetés benyújtásával egy időben 

tesz javaslatot, és a képviselő testület jelöli ki az értékesítésre 

szánt vagyonelemeket. Az értékesítési ár, az érvényben lévő 
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vagyonrendelet szerint, értékbecslést követően kerül 

meghatározásra, és az értékesítés feltételei meghirdetésre.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete 

fentiek figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

Felelős: Stettner Attila alpolgármester 

              dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2017. február 15. 

 

 

6. Bérleti díjak: 

 

Lakásbérletek:  

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Mindenki kapott egy rendelet-tervezetet, láthatóak az emelkedések. Mint észre vehető, max. 

5%-os emelések történtek az elmúlt évhez képest. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat képviselő-testületének jelen lévő 4 tagja 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

10/2016.(XII.01.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati lakások 2017. évi bérleti díjáról 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

Étkezési térítési díj:  

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Javasolja nem változtatni az étkezési-térítési díj mértékeket azzal, hogy június 30-ig fogadja 

el a testület, ezt követően kerüljön felülvizsgálatra. Célszerű lenne ez azért, mivel új 

rendszerben fog működni már a konyhánk január 1-től, így már addigra egy fél év kiadásait-

bevételeit is láthatjuk, ezáltal biztosabban tervezhetőek a térítési díj számai. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat képviselő-testületének jelen lévő 4 tagja 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

11/2016.(XII.01.) önkormányzati rendelete 

A 2017. év június 30-ig alkalmazandó étkezési térítési díjak megállapításáról 

 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Zombó Norbert képviselő:  

 

Javasolja az eszközbérlet eltörlését, csak a töréskár esetén kelljen fizetni.  

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Javasolja benne hagyni.  

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Nem egyszerűsítené le a helyzetet, ha intézményvezetői hatáskörbe adnánk? 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Szerinte az elég aggályos lenne.  

 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

155/2017.(XII.30.) határozata 

a Művelődési ház eszközbérleti díjairól 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a Művelődési házban 

eszközbérleti díjakat nem határoz meg, fizetni kizárólag 

töréskár esetén kell. 

 

 

Felelős: Stettner Attila alpolgármester 

              dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2017. február 15. 

 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

156/2017.(XII.30.) határozata 

a 2017. évben alkalmazandó bérleti díjakról 
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Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a 2017. évre érvényes 

bérleti díjakat (az önkormányzati lakások 2017. évre 

érvényes bérleti díján kívül) az alábbiak szerint állapítja 

meg, bázisadatként megjelölve a 2016. év adatait: 

 

 

A táblázat az árakat BRUTTÓ összegben tartalmazza 

 

Garázsok bére 2016  

(Ft/m
2
/hó) 

2017  

(Ft/m
2
/hó) 

1-17 m
2
-ig 1 200,- 1 320,- 

18-25 m
2
-ig 1 500,- 1 650,- 

 

 

Földbérlet 2016  

(Ft/m
2
/hó) 

2017  

(Ft/m
2
/hó) 

 5,- (minimum 1 000 Ft) 5,- (minimum 1 000 Ft) 

 

 

Sörbútor garnitúra  

bérleti díja 

2016  

(Ft/garnitúra/alkalom) 
2017  

(Ft/garnitúra/alkalom) 

- helyi lakos részére 2 200,- 1 500,-  

- saját dolgozó részére 1 100,- 1 000,- 

- nem helyi lakos 3 850,- 2 200,-  

- fenti kategóriákon kívül  Egyedi döntés alapján 

 

 

Presszó bérleti díja 2016 

(Ft/hó) 
2017 

(Ft/hó) 

 90 000,- 90 000,- 

Egyéb közüzemi költségek megoszlása a szerződésnek megfelelően, változatlan formában. 

 

 

Tornatermek használata: tagintézmény-vezetői hatáskörben. 

 

MŰVELŐDÉSI HÁZ: 

 

Művelődési Ház bérleti díja 

 

2016 

(Ft/alkalom) 
2017 

(Ft/nap) 

- nagyterem-alkalmi árus 33 000,- 33 000,- 

- emeleti terem 11 000,- 11 000,- 

- konyha 11 000,- 11 000,- 

 

Művelődési Ház bérleti díja 

(max. 2 órás bérletre) 
 2017 

(Ft/óra) 

- nagyterem   2 500,- 

- emeleti terem  1 500,- 
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Művelődési Ház bérleti díja 

 

2016 

(Ft/alkalom) 
2017 

(Ft/alkalom) 

- nagyterem – helyi céges 

rendezvény 

50 000,- 50 000,- 

- nagyterem - külsős 

rendezvényre 

100 000,- 110 000,- 

(Amennyiben konyha használattal jár, fel kell számolni a konyha díjat is!) 

 

 

Művelődési Ház bérleti díja 2016 

(Ft/alkalom) 
2017 

(Ft/alkalom) 

- esküvő – saját dolgozó 50 000,- 50 000,- 

- esküvő – helyi lakos 75 000,- 75 000,- 

- esküvő – fenti kategóriákon 

kívül 

100 000,-  100 000,- 

 

Saját dolgozóknak 50 % kedvezmény az emeleti terem és a konyha árából.  

Saját dolgozó a fenti díjtételek esetén: az önkormányzatnál, valamennyi intézménynél 

(működtetési formától függetlenül) dolgozók, a saját nyugdíjasok, a képviselő-testületek, 

valamint a bizottságok tagjai. 

 

Művelődési ház eszközbérlet 

2017 

(Ft/db) 

Éttermi eszközök  

  Törés esetén 

nagytányér, mélytányér, 

desszertes tányér 
 500,-   

leveses tál, köretes tál, 

salátás tál 
 3 000,- 

vizes/boros kancsó  1 200,- 

 

Evőeszközök 

  Törés esetén 

kés, villa, kanál, desszertes 

villa, mokkáskanál 
 200,-   

merőkanál, spicc kanál, 

tálaló lapát, hús villa 
 900,- 

 

Poharak 

vizes pohár, talpas pohár, 

pálinkás pohár 
 300,- 

 

Egyebek 

só-bors szóró, hamutartó  1000,- 

 

Amennyiben a terembérlet kerül kifizetésre töréskár esetén a tönkrement eszközöket a 

bérlőnek a bérleti díjon felül kötelessége megfizetni. 
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Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete 

fentiek figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

Felelős: Stettner Attila alpolgármester 

              dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2017. február 15. 

 

 

 

3. napirendi pont: Döntés az óvodai főzőkonyha üzemeltetéséről. Határozathozatal.  

Előadó: alpolgármester 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Az anyagot mindenki megkapta, mely tartalmazta a vállalkozói szerződés tervezeteket is.  

Kéri a testület tagjait, hogy akinek kérdése lenne, tegye meg. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Az anyagot megkapta, átnézte, melyben tájékoztatva lettek az árakról is. Azt kérdezi, hogy a 

szerződésben az adagszám az egy becsült szám-e vagy ez egy konkrét tényleges adagszám? 

 

 

Finta Anita Fanta-Pet Kft. ügyvezető igazgatója: 

 

Ez csak egy becsült adagszám. 

 

 

Zombó Norbert képviselő:  

 

A mosogatás az óvodai szerződésben úgy volt meghatározva, hogy az óvoda alkalmazottai 

végzik.  

 

 

Finta Anita Fanta-Pet Kft. ügyvezető igazgatója: 

 

A tervezet szerint a reggeli utáni poharak elmosogatását a dajkák végeznék az óvodánál, az 

iskolánál pedig a konyhai dolgozók.  

 

 

Emmerling Józsefné képviselő: 

 

Miért kell a szerződést megbontani az óvodát külön az iskoláktól? 

 

 

Finta Anita Fanta-Pet Kft. ügyvezető igazgatója: 

 

Közbeszerzés miatt. 
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Zombó Norbert képviselő: 

 

Muszáj a dajkáknak a mosogatást végezni? Nem végezhetnék ezt a konyhai dolgozók is? 

Vagy eddig hogy történt ez? Ha a dajkák végeznék a mosogatást, akkor az óvodai eszközök 

mosogatása továbbra is a konyhán történne? 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Eddig a konyhások mosogattak, de besegítettek tudomása szerint a dajkák. 

 

 

Finta Anita Fanta-Pet Kft. ügyvezető igazgatója: 

 

Nem muszáj a dajkáknak mosogatni, végezhetik a konyhai dolgozók is, amennyiben az 

idejükbe belefér. Ezt meg kell beszélnie a konyhásokkal.  Ő csak a dadi gyakorlat alapján írta 

bele a szerződés-tervezetbe. Ott a konyhai eszközöket a dajkák mosogatják, de ott minden 

csoportszobának van mosogatógépe. 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Az óvodának külön nincs mosogatórésze, így a mosogatás a konyhán történne továbbra is. 

 

 

Emmerling Józsefné képviselő: 

 

A dajkák munkaköri leírásában benne van a mosogatás? Ha nincs, nehogy gond legyen belőle 

pl. egy esetleges baleset esetén. 

 

 

Finta Anita Fanta-Pet Kft. ügyvezető igazgatója: 

 

A szerződést a bokodi szerződés alapján próbálta előkészíteni, a gyakorlati dolgokat pedig a 

dadiak alapján. Természetesen lehet módosítani. 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Felszabadul a mostani élelmezésvezetőnk, neki úgyis kell munkakört keresni, így az óvodai 

eszközök mosogatásának feladatával meg lehetne bízni. 

 

A rezsivel kapcsolatban elmondja, hogy a vizet már külön vízórán mérjük, a villany külön 

mérése már folyamatban van, a gázra egy tervet készíttetünk. A szerződésben bele kellene 

így tenni, hogy a konyhára eső rezsidíjat is a vállalkozó fizeti.  

 

 

Finta Anita Fanta-Pet Kft. ügyvezető igazgatója: 
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Az allergiás étkezés is szerepeljen külön a szerződés-tervezetben? 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Közösen egy leltár is kellene készíteni. Mi a helyezet a konyhán lévő nyersanyagokkal?  

 

 

Finta Anita Fanta-Pet Kft. ügyvezető igazgatója: 

 

A megmaradt nyersanyag beszerzési áron átvételre kerül. 

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Javasolja az adagszámot mindenképpen rögzíteni kell a szerződésben, miszerint fizetés a 

tényleges adagszám alapján történjen. A rezsidíj fizetést pedig mindegyik szerződésnek 

tartalmaznia kéne. 

 

 

Heimné Klock Éva a Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézője: 

 

A raktárkészlet mikor lesz átadva? Melyik nappal? 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Két ünnep között már nem dolgoznak a konyhán, akkor lehet leltározni. 

 

 

Heimné Klock Éva a Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézője: 

 

A raktárkészletről akkor mindenképpen kellene egy listát készíteni, és utána ezután történhet 

a kiszámlázás.  

 

 

Finta Anita Fanta-Pet Kft. ügyvezető igazgatója: 

 

Kamera kerül-e felszerelésre? Riasztóval el van-e látva az épület? A raktár zárható? Kulcsa 

van a konyhásoknak? 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Természetesen kamerákat, ahogy már beszéltünk is róla szereltetünk fel. A raktár zárható, 

kulcsokat pedig mindenképpen adunk.   

 

 

Zombó Norbert képviselő: 
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Meg van említve a szerződésben a leltár, amely egy állapotfelméréssel történik. 

Nyilván hosszabb távú szerződést szeretne kötni, a későbbiek során hogy tervezi az 

eszközfejlesztést? 

 

 

Finta Anita Fanta-Pet Kft. ügyvezető igazgatója: 

 

Igen, mindenképpen tervez eszközfejlesztést. Ezt saját erőből tervezi. 

 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

157/2016.(XI.30.) határozata 

az óvodai főzőkonyha üzemeltetéséről 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a Fanta-Pet Kft. 

szerződés-tervezeteit elfogadja, azzal, hogy a végleges 

szerződésekben a fizetés a tényleges adagszám alapján 

történjen, másrészről pedig a rezsidíj fizetése, a bölcsődések 

négyszeri étkeztetése, továbbá a mosogatás feladatának 

ellátása és a közös leltározás  is kerüljön a szerződésekben 

szabályozásra.  

A vállalkozó tudomásul veszi a jelenlegi eszközállapotot, 

hosszabb távú szerződés esetén a jövőben az 

eszközfejlesztések a vállalkozót terhelik. 

Felhatalmazza alpolgármester urat, a szerződések 

megkötésére.  

 

 

Felelős: Stettner Attila alpolgármester 

              dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2016. december 31. 

 

 

4. napirendi pont: Döntés az MTKT előterjesztéseiről (gyepmesteri szerződés, orvosi 

ügyelet, hajléktalanszálló). Határozathozatal. 

Előadó: alpolgármester 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Elmondja, hogy múlt héten volt kistérségi ülésen. Két dologról döntött a Kistérség.  A 

gyepmesteri szerződést ugyanúgy megköti az Alphavet Állatgyógyászati Kft-vel a 2017-es 

évben is. Annyiban módosul a szerződés, hogy a tavalyihoz képest 7000 Ft-ra fog változni az 

alapdíj és a bódítószer díja pedig 5000 Ft-ra fog változni. A többi marad változatlan, az 

útiköltség csak inflációt követve fog az elkövetkezendő években változni. 
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A másik döntés a háziorvosi ügyeleti hozzájárulásról volt. Ennek összege változatlan marad a 

2017-es évben.  

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

A Kistérségbe már csak a gyepmesteri tevékenység, háziorvosi ügyelet és a hajléktalan szálló 

tartozik? 

 

 

Heimné Klock Éva pénzügyi ügyintéző: 

 

Igen.  

 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

158/2016.(XI.30.) határozata 

a gyepmesteri szerződés elfogadásáról 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a gyepmesteri 

szerződést elfogadja. Felhatalmazza alpolgármester urat 

annak aláírására.  

 

 

Felelős: Stettner Attila alpolgármester 

              dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

159/2016.(XI.30.) határozata 

a Móri Többcélú Kistérségi Társulás  

2016. november 25-i ülés határozatainak  

elfogadásáról 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a Móri Többcélú 
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Kistérségi Társulás 2016. november 25-i ülésén hozott 

határozatait elfogadja.  

 

 

Felelős: Stettner Attila alpolgármester 

              dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: azonnal  

 

 

5. napirendi pont: Döntés a fogorvos működéséről. Határozathozatal. 

Előadó: alpolgármester 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Mindenki megkapta előzetesen az anyagot. A tegnapi nap érkezett hozzánk egy e-mail. 

Ismerteti az e-mail (a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva). 

Elmondja, hogy dr. Böjte Tekla fogorvos asszonynak megadta az ÁNTSZ a működési 

engedélyt a móri rendelőbe, de a pusztavámi rendelő nem szerepel külön benne. Ez alapján a 

pusztavámi betegeknek Mórra kéne bejárni.  

Felhatalmazás kellene, hogy holnap a jegyző úr az ÁNTSZ felé egy levelet fogalmazhasson, 

az ügy tisztázására. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Tulajdonképpen a dr. Böjte Tekla megvett egy praxist, amely Mórra és Pusztavámra is szól. 

Ő ekkor kötelezettséget vállalt arra, hogy Pusztavámon is rendel.  

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Ez a működési engedély ez a móri rendelőre szól, a pusztavámi rendelőre valóban nincsen 

benne utalás.  

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

160/2016.(XI.30.) határozata 

a fogorvosi ellátásról 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a korábbi határozatát 

megerősíti, miszerint továbbra is kéri, hogy a pusztavámi 

betegek ellátása Pusztavámon történjen. Tekintettel arra, 

hogy Pusztavám a Móri I. számú fogorvosi körzet része, így 

a móri képviselő-testület döntésétől függő hatállyal és a 

pusztavámi betegek tekintetében Pusztavámon történő 
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feladatellátással elfogadja a Dr. Böjte Kft. működési  

engedélyének módosítási kérelmét, ennek keretében 

hozzájárul dr. Sármásy Árpád helyettesként történő 

kijelöléséhez. Felhatalmazza alpolgármester urat, hogy az 

előterjesztésként csatolt bérleti szerződést a Dr. Böjte Kft-vel 

megkösse, melynek értelmében a rendelő használata 2016. 

december 1-től a fogorvos részére ismételten biztosított, 

45 000 Ft/hó rezsi átalánydíj megfizetése mellett. Egyúttal 

felhatalmazza a jegyzőt, hogy minden jogorvoslati lépést 

szükség szerint megtegyen, különös tekintettel a FE-

06/045/02691-10/2016 számú határozat megfellebbezésére.  

 

 

Felelős: Stettner Attila alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

6. napirendi pont: 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása. Határozathozatal. 

Előadó: jegyző 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Ismerteti az előterjesztést. A belső ellenőrünk kötelezően utóellenőrzéseket indítványozott. 

Ez jó, mivel elég sok jogszabályi megfelelésre lesz szükség a jövő évben.  

 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

161/2016.(XI.30.) határozata 

Pusztavám Község Önkormányzatának 

2017. évi belső ellenőrzési tervéről 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy az Önkormányzat 

2017. évi belső ellenőrzési tervét a mellékleteivel együtt 

jóváhagyja. 

 

Az ellenőrzési terv a határozat mellékletét képezi. 

 

Felelős: dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

7. naprendi pont: Egyebek 
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dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

A múltkori ülésen tájékoztatta a testület, hogy van egy törvényességi felhívásunk, mely miatt 

felvettük a kapcsolatot a VÁTI-val, de az anyag elkészítésével a VÁTI még nem végzett. 

Javasolja, hogy egy határidő hosszabbítást kérjünk a Kormányhivatalnál.  

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

162/2016.(XI.30.) határozata 

a FE/02/886-1/2016 sz. alatti 

törvényességi felhívás határidejének 

módosításáról  

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a FE/02/886-1/2016 

számú törvényességi felhívás teljesítésére nyitva álló határidő 

30 nappal történő meghosszabbítását kéri, tekintettel arra, 

hogy az aktuális módosítás csupán mostanra lett jogerős és a 

VÁTI Kft. ezt követően tudja majd részünkre a felhívás 

szerinti dokumentumot elkészíteni. 

 

 

Felelős: dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2016. december 30. 

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Frey Szabolcs képviselő úr 4 havi tiszteletdíját felajánlotta a Pusztavámi Római Katolikus 

Plébániának.  

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

163/2016.(XI.30.) határozata 

Frey Szabolcs képviselő 4 havi 

tiszteletdíjának lemondásáról 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy Frey Szabolcs 

képviselő 4 havi tiszteletdíjának a Pusztavámi Római 

Katolikus Plébánia felé történő utalását elfogadja. 
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Felelős: Stettner Attila alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

A Pénzügyi Bizottsági ülésen említette alpolgármester úr, hogy nyertünk az 

Adósságkonszolidációs pályázaton. Kéri, hogy a pályázatok végrehajtása során az óvodánál a 

gyalogátkelőhely ne legyen elfelejtve.  

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Elmondja, hogy egyébként az óvoda felől volt egy megkeresés, hogy legyenek parkolók 

kialakítva.  

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Ő nem parkolók kialakítását, hanem gyalogátkelőhely kialakítását támogatná, hiszen parkoló 

azért van szemben a Művelődési háznál. 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Kéri jegyző urat, hogy nézzen utána, hogy melyek a gyalogátkelőhely kialakításának a 

feltételei.  

 

 

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

testület ülését bezárta. 

 

 

Kmft. 

  

 

    Stettner Attila                             Dr. Légrádi Gábor                       Pintér István 

    alpolgármester                                          jegyző                           jegyzőkönyv-hitelesítő 


