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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 1-én 

megtartott nyilvános üléséről 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 01-i nyilvános ülésen 

hozott határozatai: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

1/2017 (II.01.) határozata 

a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2017. február 01-i nyilvános képviselő-testületi ülés 

napirendjét elfogadja. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

2/2017 (II.01.) 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 

3/2017 (II.01.) határozata 

a 2017. évi közbeszerzési terv elfogadásáról 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és elfogadta Pusztavám Község 2017. 

évi közbeszerzési tervét az előterjesztés szerint.  

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

4/2017 (II.01.) határozata 

a Művelődési Ház 2016. évi beszámolójáról 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a 

Művelődési Ház 2016. évi működéséről készült 

beszámolóját elfogadja.  
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

5/2017 (II.01.) határozata 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat és  

Pusztavám Község Önkormányzatának  

együttműködési megállapodásáról 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat és 

Pusztavám Község Önkormányzat közötti 

együttműködési megállapodást elfogadja, az 

előterjesztéssel megegyezően.  

 

Az együttműködési megállapodás tervezete a jelen 

határozat mellékletét képezi. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

6/2017 (II.01.) határozata 

A Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási  

Nonprofit Kft. és Pusztavám Község Önkormányzat 

közötti közszolgálati szerződésének módosításáról 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a 

Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-

vel kötött közszolgálati szerződését módosítja, mely 

szerint az új sziget(ek)/gyűjtőpont(ok) bekerül(nek) a 

közszolgálati szerződésbe. Egyúttal felhatalmazza 

alpolgármester urat a szerződés módosításának 

aláírására.  

 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

7/2017. (II.01.) határozata 

az egészségügyi alapellátási körzetekről  

szóló rendelettervezetről 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzatának képviselő – 

testülete  

 

1. A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1187-

1/2016. számú javaslata alapján az egészségügyi 

alapellátási körzetekről szóló rendelettervezetet az 
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előterjesztés szerinti tartalommal és formában 

megtárgyalta és azt jóváhagyja. 

2. Felkéri a polgármestert (alpolgármestert), hogy az 

1. pontban foglalt rendelettervezetet véleményezés 

céljából küldje meg az alapellátást végző dr. Csillag 

Márta háziorvosnak, az iskola-egészségügyi ellátásban 

közreműködő Dr. Kerekes László orvosnak, dr. Böjte 

Tekla fogszakorvosnak és Pálinkás-Lisztmayer Anett 

védőnőnek, valamint a Nemzeti Egészségfejlesztési 

Intézetnek (1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.). 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban 

foglaltak alapján véleményezett rendelettervezetet a 

képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

8/2017. (II.01.) határozata 

a személyi gondozásba vételről  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzatának képviselő – 

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

törvényes feltételek megléte esetén a jelenleg 

engedélyezett létszámkereten belül engedélyezi a 

szociális ellátottak gondozásba vételét. Megtárgyalta és 

úgy határozott továbbá, hogy hozzájárul az 

engedélyezett gondozotti létszám 7 főre történő 

felemeléséhez, valamint hozzájárul (amennyiben 

törvényes akadálya nincs) a gondozási díjak 

eltörléséhez. Felhatalmazza a jegyzőt az EMMI felé 

történő eljárásra, valamint a Kormányhivatali 

engedélyezési eljárás lefolytatására. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

9/2017. (II.01.) határozata 

A Nyelvoktatás Fejlesztéséért Közalapítvány  

Alapító Okirat módosításáról 

 

 

 Pusztavám Község Önkormányzatának képviselő – 

testülete 

 

 

1. A Székesfehérvári Törvényszék 20.Pk.61.065/1992/54. 

számú (hiánypótlásra felhívó) Végzése alapján a 

Nyelvoktatás Fejlesztéséért Közalapítvány 

nyilvántartott adataiban bekövetkezett változás 
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bejegyzése iránti ügyben az Alapítói Határozatot és a 

módosított Alapító Okiratot az előterjesztés szerinti 

tartalommal és formában megtárgyalta és azt 

jóváhagyja. Az Alapítói Határozat a jelen Képviselő-

testületi határozat 1. számú mellékletét, a módosított 

Alapító Okirat pedig a jelen Képviselő-testületi 

határozat 2. számú mellékletét képezi. 

2. Lisztmayer János polgármester úr akadályoztatására 

tekintettel felhatalmazza Stettner Attila 

alpolgármestert, hogy az Alapítói Határozatot és a 

módosított Alapító Okiratot az Önkormányzat nevében 

aláírja. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

10/2017. (II.01.) határozata 

a Pusztavám, Petőfi S. u. 84-86/C.  

önkormányzati lakás bérbeadásáról 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzatának képviselő – 

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

Pusztavám, Petőfi S. u. 84-86/C. utcai bérlakását 

Sumbzky Gábornak 2017. február 8-ától 2017. 

december 31-éig terjedő határozott időtartamra bérbe 

adja. Továbbá felhatalmazza az alpolgármester és 

jegyző urakat, hogy a szerződés kerüljön megkötésre.  

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

11/2017. (II.01.) határozata 

a csatornadíjak analitikájának rendezéséről 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete megállapította, hogy a csatornadíjak 

tekintetében az önkormányzatnak sem követelése, sem 

tartozása nincs. A Képviselő-testület megtárgyalta és 

úgy határozott, hogy az analitikában szereplő 

csatornadíj tartozások és túlfizetések kivezetését 

elrendeli, tekintettel a valós pénzügyi állapotra.  
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 01-án 

megtartott 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 vendéget. Megállapítja, hogy 6 képviselő jelen van, így a 

képviselő-testületi ülés határozatképes. Betegsége miatt Lisztmayer János polgármester nem 

vesz részt az ülésen. 

 

Stettner Attila alpolgármester ismerteti a napirendi pontokat. 

 

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

az alábbi határozatokat hozta:  

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

1/2017 (II.01.) határozata 

a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2017. február 01-i nyilvános képviselő-testületi ülés 

napirendjét elfogadja. 

 

Felelős:  Stettner Attila alpolgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. 2017. évi költségvetés előkészítése (első forduló) 

Előterjesztő: alpolgármester 

Előkészítő: jegyző (Polgármesteri Hivatal) 

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
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2. 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása 

Előterjesztő: alpolgármester, jegyző 

 

3. A Művelődési Ház vezetőjének beszámolója a Művelődési Ház 2016. évi működéséről 

Előterjesztő: Művelődési Ház vezetője 

 

4. 2017. év első negyedéve rendezvényeinek áttekintése 

Előterjesztő: alpolgármester 

Állandó meghívott: Művelődési ház vezetője 

 

5. A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési 

Megállapodás felülvizsgálata  

Előterjesztő: alpolgármester 

 

6) Egyebek 
 

 

Stettner Attila alpolgármester:  

 

Felkéri jegyzőkönyv hitelesítőnek Emmerling Józsefné képviselő, 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 6 tagja 5 igen 

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

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

2/2017 (II.01.) 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 
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Napirendi pontok: 

 

1. napirendi pont: 2017. évi költségvetés előkészítése (első forduló) 

Előterjesztő: alpolgármester 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Elmondja, hogy a napirend elnapolásra kerül, mivel tényleges adatok még nem állnak a 

rendelkezésre. 

 

 

2. napirendi pont: 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása 

Előterjesztő: polgármester (alpolgármester), jegyző 

 

Stettner Attila alpolgármester:  

 

Megkéri jegyző urat, hogy tájékoztassa a testület tagjait. 

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Az idei évre nem tervezünk közbeszerzést, ezért „nullás” tartalmú a tervezetünk. Ha pedig az 

év során kimondottan közbeszerzési eljárásos dolog merülne fel, akkor természetesen 

napirendre vesszük a módosítást.  

 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

3/2017 (II.01.) határozata 

a 2017. évi közbeszerzési terv elfogadásáról 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és elfogadta Pusztavám Község 2017. 

évi közbeszerzési tervét az előterjesztés szerint.  

 

A 2017. évi közbeszerzési terv a jelen határozat 

mellékletét képezi. 

 

Felelős:     Lisztmayer János polgármester 

                  Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: Azonnal 
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3. A Művelődési Ház vezetőjének beszámolója a Művelődési Ház 2016. évi működéséről 

Előterjesztő: Művelődési Ház vezetője 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Felkéri Gasznerné Wajzer Renáta Művelődési Ház vezetőt, hogy mondja el gondolatait. 

 

 

Gasznerné Wajzer Renáta Művelődési Ház vezető:  

 

Mindenki megkapta a beszámolót, melyhez egy rövid kiegészítőt tesz. Ezzel egyidejűleg 

rögtön tájékoztatja a testület tagjait a 4. napirendi pontként felvett I. negyedéves 

rendezvényekről. 

 

A kiegészítés a jegyzőkönyv mellékletként csatolva. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Elég elszomorító az állapot, amit hallottunk. Kéri, hogy írja le pár sorban a Művelődési Ház 

vezető asszony, hogy mik azok a dolgok, amellyel ez a káosz megszűntethető lenne. Főleg 

azért, hogy milyen esetleges beruházásokra lenne szükség, amelyekkel újra megfelelően 

tudna működni a Művelődési Ház. 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Megköszöni a beszámolót. Elmondja, hogy mikor visszajött a Renáta Gyes-ről ő személy 

szerint kérte, hogy készítsen egy leltárt, mivel ez már évek óta nem történt meg. Ekkor 

derültek ki az is pl., hogy elég hiányos az edénykészletünk stb. Sajnos valóban nem jó a 

hangosítás, ez probléma is volt egyes rendezvényeinken. A kulcsmásolós dolgot 

mindenképpen meg kell oldani. A könyvtári dolog is elkeserítő, hogy eltűntek a könyvek. 

Elmondja, hogy az ellenőrzésben megállapított dolog, hogy kevés a 750 EFt önkormányzati 

támogatás kulturális programra, ez lehet, de sajnos nincsen többre fedezete az 

önkormányzatnak. 

 

 

Grósz András képviselő: 

 

Felajánlja, hogy amíg a hangosítással gond van, addig átmenetileg a nagyzenekarnak és a 

kiszenekarnak a hangosításával meg lehetne oldani a hangosítást. Ha ilyen gond lenne, kéri, 

hogy szóljon, és segítenek.  

 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

4/2017 (II.01.) határozata 
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a Művelődési Ház 2016. évi beszámolójáról 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a 

Művelődési Ház 2016. évi működéséről készült 

beszámolóját elfogadja.  

 

Felelős: Stettner Attila alpolgármester 

   Határidő: azonnal 

 

 

4. napirendi pont:  2017. év első negyedéve rendezvényeinek áttekintése 

Előterjesztő: alpolgármester 

Állandó meghívott: Művelődési ház vezetője 

 

Stettner Attila alpolgármester:  

 

A 3. napirendi pontnál Művelődési Ház vezető asszony tájékoztatta már az I. negyedéves 

tervezett rendezvényekről a képviselő testület tagjait. Kéri, hogy amennyiben valakinek lenne 

hozzáfűzni valója, az tegye meg.  

 

 

5. napirendi pont: A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata  

Előterjesztő: alpolgármester 

 

 

Stettner Attila alpolgármester:  

 

Jegyző úrral egyeztettek, átnézték, úgy gondolták, hogy maradhat a tavalyi megállapodás.  

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

A költségvetés készítésénél, ha már látjuk az óvodának az igényét, akkor szükség szerint 

akkor módosításra kerüljön a megkötött megállapodás. 

 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

5/2017 (II.01.) határozata 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat és  

Pusztavám Község Önkormányzatának  

együttműködési megállapodásáról 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a 
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Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat és 

Pusztavám Község Önkormányzat közötti 

együttműködési megállapodást elfogadja, az 

előterjesztéssel megegyezően.  

 

Az együttműködési megállapodás tervezete a jelen 

határozat mellékletét képezi. 

 

Felelős: Stettner Attila alpolgármester 

              dr. Légrádi Gábor jegyző 

   Határidő: azonnal 

 

 

 

6. napirendi pont: Egyebek 
 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

A mai nap érkezett egy e-mail a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Kft-től. Kérik, hogy 

vegyük fel a szelektív hulladékszigeteink közé a Szennyvíztisztító teleppel szembeni 

hulladékgyűjtő szigetet. Kérik, hogy eszerint módosítsuk a közszolgáltatási szerződésünket.  

 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

6/2017 (II.01.) határozata 

A Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási  

Nonprofit Kft. és Pusztavám Község Önkormányzat 

közötti közszolgálati szerződésének módosításáról 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a 

Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-

vel kötött közszolgálati szerződését módosítja, mely 

szerint az új sziget(ek)/gyűjtőpont(ok) bekerül(nek) a 

közszolgálati szerződésbe. Egyúttal felhatalmazza 

alpolgármester urat a szerződés módosításának 

aláírására. 

 

Felelős: Stettner Attila alpolgármester 

   Határidő: azonnal 

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

2017. január 24-én kaptuk meg az engedélyt a Kormányhivataltól, hogy 2017. február 2-áig 

fogadjuk el az egészségügyi alapellátási körzetről szóló önkormányzati rendelet tervezetet. 
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Kéri, hogy a testület felhatalmazását, hogy a rendelet-tervezetet - amennyiben mindenkinek 

megfelelő - úgy továbbíthassuk az érintettek felé véleményezésre. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Tájékoztatást kér arról, hogy a Pusztavámi Általános Iskolában a dr. Böjte Tekla fogorvos 

doktornő szűrővizsgálatot tartott.  

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Tarthatott, mivel engedélye van, csak nem a pusztavámi rendelőre, hanem a Mór, Hunyadi 

utcai rendelőjére van engedélye a doktornőnek. Sajnos az ÁNTSZ az engedélyt így adta meg 

neki, pedig a fogorvosi körzet Pusztavámra is kiterjed. Mór-Pusztavám körzetként vásárolta 

meg a praxisjogot. Ez ügyben fellebbeztünk, bírósághoz fordultunk.  

 

Illetve megpróbáljuk megnézni annak a lehetőségét is, hogy külön tudunk-e válni, külön 

körzetként működtetünk-e. Elvileg 3000 fő alatt vagyunk, így nem működhetnénk, de hátha 

sikerülne. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Nem biztos, hogy jó irány a különválás, mert ha esetleg nem lesz meg akkora mennyiségű  

kártyaszám, amiért érdemes lenne idejönni egy orvosnak, akkor senkit nem fogunk találni. 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Ez ügyben is már beszélt a bokodi jegyzővel, ott is nemsokára nyugdíjba megy az ottani 

orvos, így ha nem lenne akadálya, hogy más megyéhez tartoznak, akkor velük is 

egyesülhetnénk. 

 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

7/2017. (II.01.) határozata 

az egészségügyi alapellátási körzetekről  

szóló rendelettervezetről 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzatának képviselő – 

testülete  

 

1. A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1187-

1/2016. számú javaslata alapján az egészségügyi 
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alapellátási körzetekről szóló rendelettervezetet az 

előterjesztés szerinti tartalommal és formában 

megtárgyalta és azt jóváhagyja. 

2. Felkéri a polgármestert (alpolgármestert), hogy az 

1. pontban foglalt rendelettervezetet véleményezés 

céljából küldje meg az alapellátást végző dr. Csillag 

Márta háziorvosnak, az iskola-egészségügyi ellátásban 

közreműködő Dr. Kerekes László orvosnak, dr. Böjte 

Tekla fogszakorvosnak és Pálinkás-Lisztmayer Anett 

védőnőnek, valamint a Nemzeti Egészségfejlesztési 

Intézetnek (1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.). 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban 

foglaltak alapján véleményezett rendelettervezetet a 

képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő. 

 

 

Határidő:  1. pontban azonnal 

   2. pontban 2017. március 31. 

  3. pontban soron következő testületi ülés  

Felelős:      Lisztmayer János polgármester  

  Stettner Attila alpolgármester 

       dr. Légrádi Gábor jegyző 

 

A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra kerül. 

 

Stettner Attila alpolgármester:  

 

Jött egy törvényességi felhívás a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság ülésezésének 

gyakoriságáról. Kéri jegyző urat, hogy tájékoztassa a testület tagjait. 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Nem igazán érthető a dolog, mivel a törvényességi felügyelőnk szerint ugyanannyiszor 

kellene volna az Ügyrendi Bizottságnak illetve a Pénzügyi Bizottságnak üléseznie, - azaz 

évente minimum hatszor – mint a képviselő-testületnek. Ez ellentétes véleménye szerint az 

eddigi gyakorlatunkkal, ugyanis meg vannak azon alkalmak, amikor az Ügyrendi illetve a 

Pénzügyi Bizottságnak ülnie kellene. Ezt tisztázni fogjuk, hogy hogyan tudunk ennek a 

felhívásnak, feladatnak megfelelni.  

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Érkezett dr. Csillag Márta doktornőtől egy kérelem. Ha már iparűzési adó fizetése alól nem 

mentesítettük, akkor kérné, hogy támogassuk egy doppler gép (érszűkület mérő) vásárlással 

és tesztcsíkok vásárlásával. Javasolja, hogy a költségvetés tárgyalásakor erre mindenképpen 

tervezzünk összeget. Javasolja, hogy a doktornő a költségvetés tárgyalásáig kérjen be 

ajánlatokat, így akkor tervezhetünk konkrét összeget. 
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Zombó Norbert képviselő: 

 

Mindenképpen támogatná a dolgot, főleg mivel erről már egyszer tárgyalt a testület. Továbbá 

elmondja, hogy felajánlotta a doktornő, amennyiben támogatná a testület mind a készülék, 

mind a tesztcsíkok vásárlásával, úgy esetleg egy-két rendezvény alkalmával ő szívesen 

végezne szűréseket, amennyiben ilyen dologgal megkeresné őt az önkormányzat és igény 

lenne rá.  

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Védőnő is jelezte, hogy szeretne egy fülhőmérőt illetve egy szívhang hallgatót venni. 

Javasolja, hogy tőle is kérjünk be ajánlatokat, hogy itt is pontos összeggel lehessen tervezni. 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Ihászné Albert Anna családgondozó megkeresésére és javaslatára javasolja a képviselőknek, 

hogy a szociális ellátottak esetében a személyi gondozásba vételt részesítsük előnyben, 

tekintettel arra, hogy az ellátottaknak erre nagyobb az igénye. Ez jelenleg két fő ellátottat 

érint a három gondozott mellett. Amennyiben lehetőség van a gondozotti létszám bővítésére, 

úgy javasolja további egy fő munkavállaló felvételének megfontolását.  

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Mindenképpen támogatható, de fel még ne vegyünk senkit, vizsgáljuk meg a bővítés teljes 

körű anyagi hátterét.  

 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

8/2017. (II.01.) határozata 

a személyi gondozásba vételről  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzatának képviselő – 

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

törvényes feltételek megléte esetén a jelenleg 

engedélyezett létszámkereten belül engedélyezi a 

szociális ellátottak gondozásba vételét. Megtárgyalta és 

úgy határozott továbbá, hogy hozzájárul az 

engedélyezett gondozotti létszám 7 főre történő 

felemeléséhez, valamint hozzájárul (amennyiben 

törvényes akadálya nincs) a gondozási díjak 

eltörléséhez. Felhatalmazza a jegyzőt az EMMI felé 
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történő eljárásra, valamint a Kormányhivatali 

engedélyezési eljárás lefolytatására. 

 

 

Határidő:  Folyamatos 

Felelős: Stettner Attila alpolgármester 

  Dr. Légrádi Gábor jegyző 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

 

Hiánypótlásra felhívó Végzést kaptunk a Törvényszéktől az Alapítvány folyamatban lévő 

változás bejegyzési eljárásában. Kéri, hogy képviselő-testület fogadja el az Alapítói 

Határozat tervezetet és az Alapító Okirat módosításának tervezetét.    

 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

9/2017. (II.01.) határozata 

A Nyelvoktatás Fejlesztéséért Közalapítvány  

Alapító Okirat módosításáról 

 

 

 Pusztavám Község Önkormányzatának képviselő – 

testülete 

 

 

1. A Székesfehérvári Törvényszék 20.Pk.61.065/1992/54. 

számú (hiánypótlásra felhívó) Végzése alapján a 

Nyelvoktatás Fejlesztéséért Közalapítvány 

nyilvántartott adataiban bekövetkezett változás 

bejegyzése iránti ügyben az Alapítói Határozatot és a 

módosított Alapító Okiratot az előterjesztés szerinti 

tartalommal és formában megtárgyalta és azt 

jóváhagyja. Az Alapítói Határozat a jelen Képviselő-

testületi határozat 1. számú mellékletét, a módosított 

Alapító Okirat pedig a jelen Képviselő-testületi 

határozat 2. számú mellékletét képezi. 

2. Lisztmayer János polgármester úr akadályoztatására 

tekintettel felhatalmazza Stettner Attila 

alpolgármestert, hogy az Alapítói Határozatot és a 

módosított Alapító Okiratot az Önkormányzat nevében 

aláírja. 

 

Az alapítói Határozat-tervezet és az Alapítói Okirat-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként 

csatolásra kerül. 
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 Határidő:  1. pontban azonnal 

   2. pontban 2017. február 5. 

Felelős:    Stettner Attila alpolgármester 

       dr. Légrádi Gábor jegyző 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Megüresedett a Petőfi S. u. 84-86/C-s önkormányzati lakásunk. Egy pályázat érkezett 

Sumbzky Gábortól és élettársától, ők szeretnék bérelni a lakást február hónapban már, a 

tényleges beköltözéstől.   

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

10/2017. (II.01.) határozata 

a Pusztavám, Petőfi S. u. 84-86/C.  

önkormányzati lakás bérbeadásáról 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzatának képviselő – 

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

Pusztavám, Petőfi S. u. 84-86/C. utcai bérlakását 

Sumbzky Gábornak 2017. február 8-ától 2017. 

december 31-éig terjedő határozott időtartamra bérbe 

adja. Továbbá felhatalmazza az alpolgármester és 

jegyző urakat, hogy a szerződés kerüljön megkötésre. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:       Stettner Attila alpolgármester 

  dr. Légrádi Gábor jegyző 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Értesült róla, hogy a bányakárral kapcsolatban több elutasítás történt, több problémát is 

jeleztek ezzel kapcsolatban. Szeretné, ha a lakosság pontos tájékoztatást kapna, ezért 

javasolná, hogy egy újabb falugyűlés kerüljön összehívásra lehetőség szerint minél 

hamarabb, ahova szintén meg kellene hívni Forisek Urat és az országgyűlési képviselő urat.  

 

 

Stetter Attila alpolgármester: 

 

November végén jegyző úrral és a képviselő úrral együtt jártunk a bányánál. Annyi 

tájékoztatást tud mondani, hogy eddig 2 kifizetés történt és 6-ot utasítottak el. 
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Pintér István alpolgármester:  

 

Jó ötlenek tartja a falugyűlést, felkéri az alpolgármester urat, hogy egyeztessen egy időpontot 

a művelődési ház vezetőjével, és ha lenne egy időpont február végén, akkor értesíteni kellene 

a lakosságot. Egyébként ő a személyes tapasztalatából elmondja, hogy nem hiába nagy a 

felháborodás, mivel személy szerint is megtapasztalta, mikor felmérésen nála jártak.  

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Elmondja, hogy az ASP-s rendszert megelőzően adattisztítási feladatok elvégzésére lesz 

szükség. Erre azért van szükség, hogy csak a tiszta, valós adatok legyen átkonvertálva a régi 

rendszerből az újba. Sajnos vannak olyan dolgok, amelyeket úgy „örököltünk” meg. Ezek 

leginkább a csatornadíjakkal kapcsolatosak, pl. előírás nem történt, a befizetés megvan, így 

túlfizetésként mutatkozik, de van olyan is, akinek duplikálva lett előírva, ott meg tartozás 

mutatkozik. Ám ezek a dolgok nem valósak, s mivel főleg a 2009 körüli években történtek 

ezek, így visszamenőleg nem javíthatók. Ezért felhatalmazást kér a testület tagjaitól, hogy 

ezeket a könyvelésben hivatalosan is rendezhesse a kolléganő. 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

11/2017. (II.01.) határozata 

a csatornadíjak analitikájának rendezéséről 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete megállapította, hogy a csatornadíjak 

tekintetében az önkormányzatnak sem követelése, sem 

tartozása nincs. A Képviselő-testület megtárgyalta és 

úgy határozott, hogy az analitikában szereplő 

csatornadíj tartozások és túlfizetések kivezetését 

elrendeli, tekintettel a valós pénzügyi állapotra.  

 

 

Határidő:  2017. március 1. 

Felelős:       Stettner Attila alpolgármester 

  dr. Légrádi Gábor jegyző 

 

 

Grósz András képviselő: 

 

 

Vörös riasztás volt kiadva az ónos eső lezúdulása miatt. Ezt mindenki tudta, ezzel szemben 

állítólag nálunk nem lett sózva. A facebook-on nagy volt a felháborodás.  
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Stettner Attila alpolgármester: 

 

Igen, ki volt adva a vörös riasztás. Sajnos saját gépállományunk nincsen. Igyekszünk 

fejleszteni a gépjármű állományunkat.  De annyit elmond, hogy igaz, hogy este már nem 

történt sózás, de reggel korán már igyekeztek a helyzetet javítani. Sőt tudomása szerint a TSZ 

emberei már a falugondnok úrral egyeztettek este és megbeszélték, hogy korábban mennek 

dolgozni, hogy mire megindulna a forgalom, addigra az időjárás adta lehetőségekhez képest 

már a közlekedés normalizálódhasson. Sőt aznap a brigád is korábban ment dolgozni, 

tudomása szerint ½ 4-kor már sóztak. 

 

 

Grósz András képviselő:  

 

Ki tájékoztatja ilyen esetekben a TSZ-t, hogy mikor és hol sózzon? Szerinte nem reggel 

kellett volna elkezdeni sózni, hanem előző nap este. 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

A falugondok urat vagy őt is lehet hívni ilyen esetekben. Először egyébként a 

közintézményeink körül sózunk (iskola, óvoda, egészségház, művelődési ház), majd utána a 

meredek utcákat szórjuk: Táncsics utca, Május 1. utca, Frankel L. utca, Béke utca, Tópart 

utca, Hegyalja utca. Ezután következnek sorban a többi utcák.  

 

 

Zombó Norbet képviselő: 

 

Mennyibe kerül a kedvezményes jegy gyerekeknek a tatabányai élményfürdőbe? 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

1250 Ft egységesen, nincs gyerekkedvezmény. 

 

 

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 


