
 1 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

8066        Pusztavám,       Kossuth      Lajos    u.    64-66. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

 

 

Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 31-én 

megtartott nyilvános üléséről 

 

 

 

 

 

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

64-66. 

 

 



 2 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 31-i nyilvános 

ülésén alkotott rendeletei: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2017. (IX. 01.) önkormányzati rendelete 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 
 

Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2017. (IX. 01.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 

 

  

Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 31-i nyilvános 

ülésén hozott határozatai (teljes határozatok a jegyzőkönyvben): 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

144/2017.(VIII.31.) határozata 

Testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2017. 

augusztus 31-i képviselő-testületi ülés napirendjét 

elfogadja, az előzetesen meghirdetettel egyezően, 

azzal, hogy a 4. napirendi pontot a 3. napirendi pont 

előtt tárgyalja.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

145/2017.(VIII.31.) határozata 

Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy jegyzőkönyv hitelesítőnek Ujj 

József Attiláné képviselőt választja meg. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

146/2017.(VIII.31.) határozata 

Kemmer Zoltán bizottsági tag megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a „Településfejlesztési és 

Turisztikai Bizottság” külsős tagjának Kemmer 

Zoltánt választja meg. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

147/2017.(VIII.31.) határozata 

Bangó Ferenc bizottsági tag megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a „Településfejlesztési és 

Turisztikai Bizottság” külsős tagjának Bangó 

Ferencet választja meg. 
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

148/2017.(VIII.31.) határozata 

Nagy Lajosné bizottsági tag megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a „Településfejlesztési és 

Turisztikai Bizottság” külsős tagjának Nagy Lajosnét 

választja meg. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

149/2017.(VIII.31.) határozata 

A település 2016. évi közbiztonsági helyzetéről szóló  

beszámoló elfogadásáról  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

Rendőrkapitány úr beszámolóját a település 2016. évi 

közbiztonsági helyzetéről, elfogadja. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

150/2017.(VIII.31.) határozata 

Ihászné Albert Anna családsegítő  

beszámolójának elfogadásáról  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Ihászné Albert 

Anna családsegítő beszámolóját a település 

egészségügyi állapotáról, elfogadja. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

151/2017.(VIII.31.) határozata 

Pálinkás-Lisztmayer Anett  

védőnő beszámolójának elfogadásáról  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Pálinkás-

Lisztmayer Anett védőnő beszámolóját a település 

egészségügyi állapotáról, elfogadja. 

 



 5 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

152/2017.(VIII.31.) határozata 

Pálinkás-Lisztmayer Anett  

védőnő támogatásáról  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Pálinkás-

Lisztmayer Anett védőnő részére 125.000 Ft 

támogatást nyújt, az alapvető felszerelések (íróasztal, 

táska, stb.) megvételére. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

153/2017.(VIII.31.) határozata 

Pálinkás-Lisztmayer Anett  

védőnő támogatásáról  

a méhnyak rák szűrés bevezetéséhez  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Pálinkás-

Lisztmayer Anett védőnő részére a méhnyak rák 

szűrés tervezett bevezetéséhez 350.000 Ft támogatást 

nyújt. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

154/2017.(VIII.31.) határozata 

TOP 4.2.1-15 pályázathoz tartozó 

személygépkocsi beszerzés jóváhagyásáról 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a TOP 4.2.1-15-

FE1-2016-00011 kódszámú pályázat kapcsán, a 

személygépkocsi beszerzésekkel kapcsolatban az 

Ugrics és Szabó Kft. 2 db DACIA gépkocsira 

vonatkozó ajánlatának elfogadását megerősíti, 

jóváhagyja. 
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

155/2017.(VIII.31.) határozata 

TOP 4.2.1-15 pályázathoz tartozó 

irodabútor beszerzés jóváhagyásáról 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a TOP 4.2.1-15-

FE1-2016-00011 kódszámú pályázat kapcsán, az 

irodabútor beszerzésekkel kapcsolatban a 

Teirodád.hu (Mikron Technológia Kft.) vonatkozó 

ajánlatának elfogadását megerősíti, jóváhagyja. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

156/2017.(VIII.31.) határozata 

TOP 4.2.1-15 pályázathoz tartozó 

műszaki eszköz beszerzés jóváhagyásáról 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

TOP 4.2.1-15-FE1-2016-00011 kódszámú pályázat 

kapcsán, a műszaki eszköz beszerzésekkel 

kapcsolatban az ALBA-KONTAKT Plusz Kft. 

vonatkozó ajánlatának elfogadását megerősíti, 

jóváhagyja. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

157/2017.(VIII.31.) határozata 

I/33. Pusztavám község ivóvízszolgáltató rendszer-V (12-17774-1-001-00-05) 

víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervről   

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a(z) I/33. Pusztavám 

Község ivóvízszolgáltatórendszer-V (12-17774-1-001-00-05) víziközmű rendszer 

ellátásért felelőse, megtárgyalta a 2018-2032. évi GFT-ről szóló napirendi pontot és az 

alábbi határozatot hozta:   

 

1.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/33. 

Pusztavám Község ivóvízszolgáltató rendszer-V (12-17774-1-001-00-05) víziközmű 

rendszer 2018-2032. évi GFT felújítási és pótlási tervét megismerte és mint 

véleményezésre jogosult elfogadja.  
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2.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/33. 

Pusztavám Község ivóvízszolgáltató rendszer-V (12-17774-1-001-00-05) víziközmű 

rendszer 2018-2032. évi GFT beruházási tervét – melyet meghatalmazás útján a 

víziközmű-szolgáltató készített el - megismerte és jóváhagyja. 

 

3.) Az I/33. Pusztavám Község ivóvízszolgáltató rendszer-V (12-17774-1-001-00-05) 

víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel 

és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.  

 

4.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/33. 

Pusztavám Község ivóvízszolgáltató rendszer-V (12-17774-1-001-00-05) víziközmű 

rendszer 2018-2032. évi GFT-vel kapcsolatban nyilatkozik, hogy az Önkormányzat a 

2018. évi víziközmű felújítási, pótlási és beruházási munkáira, 1.060.945 Ft összegű, a 

korábbi évek során felhalmozott víziközmű fejlesztésre fordítandó anyagi forrással 

rendelkezik, melyet a 2011. évi CCIX. törvény 18. §-a alapján elkülönített számlán 

kezel.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

158/2017.(VIII.31.) határozata 

I/84. Pusztavám szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17774-1-001-00-06) 

víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervről   

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a(z) I/84. Pusztavám 

szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17774-1-001-00-06) víziközmű rendszer 

ellátásért felelőse, megtárgyalta a 2018-2032. évi GFT-ről szóló napirendi pontot és az 

alábbi határozatot hozta:   

 

1.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/84. 

Pusztavám szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17774-1-001-00-06) víziközmű 

rendszer 2018-2032. évi GFT felújítási és pótlási tervét megismerte és mint 

véleményezésre jogosult elfogadja.  

 

2.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/84. 

Pusztavám szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17774-1-001-00-06) víziközmű 

rendszer 2018-2032. évi GFT beruházási tervét – melyet meghatalmazás útján a 

víziközmű-szolgáltató készített el - megismerte és jóváhagyja. 

 

3.) Az I/84. Pusztavám szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17774-1-001-00-06) 

víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel 

és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.  

 

4.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/84. 

Pusztavám szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17774-1-001-00-06) víziközmű 

rendszer 2018-2032. évi GFT-vel kapcsolatban nyilatkozik, hogy az Önkormányzat a 

2018. évi víziközmű felújítási, pótlási és beruházási munkáira, 1.851.544 Ft összegű, a 

korábbi évek során felhalmozott víziközmű fejlesztésre fordítandó anyagi forrással 
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rendelkezik, melyet a 2011. évi CCIX. törvény 18. §-a alapján elkülönített számlán 

kezel.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

159/2017.(VIII.31.) határozata 

A 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos  

Meghatalmazásokról   

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a(z) I/33. Pusztavám 

Község ivóvízszolgáltatórendszer-V (12-17774-1-001-00-05) víziközmű rendszer 

ellátásért felelőse, és mint a(z) I/84. Pusztavám szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-

17774-1-001-00-06) víziközmű rendszer ellátásért felelőse, megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy a 2018-2032. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervvel (a 

továbbiakban: GFT) kapcsolatos kötelezettségeit az Önkormányzat helyett és nevében a 

Fejérvíz Zrt. teljesítse. Felhatalmazzák polgármester urat a vonatkozó  

meghatalmazások aláírására.  

  

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

160/2017.(VIII.31.) határozata 

Viszt Attila ingatlan vásárlási kérelmének elutasításáról   

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy elutasítja Viszt Attila ingatlanvásárlási kérelmét. 

  

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

161/2017.(VIII.31.) határozata 

A 102/2017. (VII.07.) számú határozat hatályon kívül helyezéséről   

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a 102/2017. (VII.07.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

162/2017.(VIII.31.) határozata 

Ujj József Attiláné képviselő pénzügyi bizottsági tag megválasztásáról   

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztja Ujj József Attiláné képviselőt. 
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

163/2017.(VIII.31.) határozata 

Lisztmayer János képviselő pénzügyi bizottsági tag megválasztásáról   

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztja Lisztmayer János képviselőt. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

164/2017.(VIII.31.) határozata 

Stipsits Péter képviselő pénzügyi bizottsági tag megválasztásáról   

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztja Stipsits Péter képviselőt. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

165/2017.(VIII.31.) határozata 

A 104/2017. (VII.07.) számú határozat hatályon kívül helyezéséről   

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a 104/2017. (VII.07.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

166/2017.(VIII.31.) határozata 

Pintér István képviselő ügyrendi bizottsági tag megválasztásáról   

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy az Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztja Pintér István képviselőt. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

167/2017.(VIII.31.) határozata 

Csordás Mihály képviselő ügyrendi bizottsági tag megválasztásáról   
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy az Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztja Csordás Mihály képviselőt. 
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 31-én 

megtartott nyilvános üléséről. 

 

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

64-66. 

 

Jelen vannak: 

 

Lisztmayer János  polgármester 

Stettner Attila   képviselő 

Ujj József Attiláné  képviselő 

Lisztmayer János  képviselő 

Pintér István   képviselő 

Stipsits Péter   képviselő 

 

Megjelent meghívott: 

 

Dr. Légrádi Gábor  jegyző 

 

Lisztmayer János polgármester köszönti a rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen 

megjelent képviselőket, valamint a meghívott vendéget. Megállapítja, hogy 6 képviselő jelen 

van, így a képviselő-testületi ülés határozatképes. Csordás Mihály képviselő bejelentette 

távolmaradását. 

 

Ismerteti a napirendi pontokat, azzal, hogy javaslata szerint a 3. és 4. napirendi pont 

tárgyalási sorrendjét cseréljük fel. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. napirendi pont: Ügyrendi Bizottság elnökének beszámolója a képviselők 

vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről, valamint a KOMA adatbázisba 

történt felvétel teljesítéséről. 

Előadó: Ügyrendi bizottság elnöke 

 

2. napirendi pont: Bizottsági tagok megválasztása. Eskütétel 

Előadó: polgármester, jegyző 

 
3. napirendi pont: Tájékoztató a település egészségügyi ellátásáról. 

Előadó: védőnő, családsegítő. (A háziorvos beszámolója a szeptemberi ülésen.) 

 

4. napirendi pont: Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről. 

Előadó: rendőrkapitány. (A Polgárőr Egyesület beszámolója a szeptemberi ülésen.) 

 

5. napirendi pont: Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról, időközi elszámolás. 

Előadó: polgármester, jegyző 

 

6. napirendi pont: Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása 

Előadó: polgármester 
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7. napirendi pont: ROLET Kft. ügyvezetőjének (képviselőjének) személyes 

meghallgatása. A Pick-Up Kft. ügyvezetőjének (képviselőjének) személyes 

meghallgatása. 

Előadó: polgármester.  

 

8. napirendi pont: Egyebek. 

 

 

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

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

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

144/2017.(VIII.31.) határozata 

Testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2017. 

augusztus 31-i képviselő-testületi ülés napirendjét 

elfogadja, az előzetesen meghirdetettel egyezően, 

azzal, hogy a 4. napirendi pontot a 3. napirendi pont 

előtt tárgyalja. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Felkéri jegyzőkönyv hitelesítőnek Ujj József Attiláné képviselőt, s kéri, nyilatkozatát tegye 

meg, hogy elvállalja-e ezen tisztséget. 

 

 

Ujj József Attiláné képviselő:  

 

Elvállalja. 

 

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 

145/2017.(VIII.31.) határozata 

Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy jegyzőkönyv hitelesítőnek Ujj 

József Attiláné képviselőt választja meg. 
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Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Napirendek 

 

1. napirendi pont: Ügyrendi Bizottság elnökének beszámolója a képviselők 

vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről, valamint a KOMA adatbázisba 

történt felvétel teljesítéséről. 

Előadó: Ügyrendi bizottság elnöke 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Felkéri Pintér Istvánt, az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy tájékoztasson az Ügyrendi 

Bizottság üléséről. 

 

Pintér István képviselő, az Ügyrendi bizottság elnöke: 

 

Az Ügyrendi Bizottság 2017. augusztus 30-án ülésezett. Az ülésén egy napirendi pontot 

tárgyalt: Képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítése, KOMA 

adatbázisba történő felvétel teljesítése. 

 

Az Ügyrendi Bizottság megállapította, hogy mind a polgármester, mind a képviselők, továbbá 

a külsős alpolgármester, valamint az Ügyrendi Bizottság külsős tagja a vagyonnyilatkozat 

tételi kötelezettségének eleget tett, valamint kérte a KOMA adatbázisba való felvételét. 

 

Kéri, hogy a további bizottsági tagok is tegyenek eleget a vagyonnyilatkozat tételi 

kötelezettségüknek és tegyenek eleget a KOMA adatbázisba történő felvételnek. 

 

Tájékoztatja a T. Képviselő-testületet Takács István Ügyrendi Bizottsági tag felvetéséről: 

javasolja, hogy a rendes testületi ülésen hallgatóságként résztvevők az ülés végén tehessenek 

észrevételeket.   

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A testületi ülés alatt a napirendi pontokhoz hozzászólni csak meghatározott módon lehet, a 

hallgatóságnak nem. Részéről nincs akadálya, hogy az ülés végén bárki megtehesse az 

észrevételeit, de ez a döntést, testületi véleményt nem változtatja meg.  

 

Takács István bizottsági tag:    

 

A javaslatom inkább a kérdésfelvetésre irányult. 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A mai ülés így fog működni. Ki kell próbálni, ezért kérek mindenkit, hogy maradjon az ülés 

végéig. Én személy szerint örülök a felvetésnek.  

 

Lisztmayer János polgármester: 
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Köszönöm az Elnök úr beszámolóját. Kérek mindenkit, aki még nem tette meg, hogy a 

vagyonnyilatkozatokat adja le és igazolja a KOMA adatbázisba történt felvételét.   

 

2. napirendi pont: Bizottsági tagok megválasztása. Eskütétel 

Előadó: polgármester, jegyző 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Felkéri Dr. Légrádi Gábor jegyzőt, hogy Markó János és Zilahi Zoltán külsős pénzügyi 

bizottsági tagok eskütételét bonyolítsa le.  

 

Markó János és Zilahi Zoltán külsős pénzügyi bizottsági tagok leteszik bizottsági tagi 

esküjüket. Az esküokmányok a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

A „Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság” külsős tagjainak javasolja Kemmer Zoltánt, 

Bangó Ferencet és Nagy Lajosnét. Megkérdezi a jelenlévőket, hogy vállalják e a megbízatást. 

 

Kemmer Zoltán:  

 

Vállalom. 

 

Bangó Ferenc:  

 

Vállalom. 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Szavazásra bocsátja a kérdést. Kéri, hogy személyenként külön határozatban szavazzanak.  

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

146/2017.(VIII.31.) határozata 

Kemmer Zoltán bizottsági tag megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a „Településfejlesztési és 

Turisztikai Bizottság” külsős tagjának Kemmer 

Zoltánt választja meg. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

147/2017.(VIII.31.) határozata 

Bangó Ferenc bizottsági tag megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a „Településfejlesztési és 

Turisztikai Bizottság” külsős tagjának Bangó 

Ferencet választja meg. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

148/2017.(VIII.31.) határozata 

Nagy Lajosné bizottsági tag megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a „Településfejlesztési és 

Turisztikai Bizottság” külsős tagjának Nagy Lajosnét 

választja meg. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Felkéri Dr. Légrádi Gábor jegyzőt, hogy Kemmer Zoltán és Bangó Ferenc külsős 

településfejlesztési és turisztikai bizottsági tagok eskütételét bonyolítsa le.  

 

Kemmer Zoltán és Bangó Ferenc külsős településfejlesztési és turisztikai bizottsági tagok 

leteszik bizottsági tagi esküjüket. Az esküokmányok a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

4. napirendi pont: Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről. 

Előadó: rendőrkapitány. (A Polgárőr Egyesület beszámolója a szeptemberi ülésen.) 

 

Lisztmayer János polgármester:  
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Az írásbeli beszámoló kiküldésre került. Felkéri Dr. Kovács Ferenc alezredes urat a szóbeli 

kiegészítések megtételére.   

 

Dr. Kovács Ferenc alezredes, kapitányság vezető: 

 

A 2016. év vonatkozásában elmondja, hogy a közbiztonsági helyzet Pusztavámon 

kiegyensúlyozott, jónak mondható. Fontos adat, hogy a regisztrált bűncselekmények száma 

csökkent. Az elmúlt hét év átlagában pedig elmondható, hogy a tavalyi adatok a 

legkedvezőbbek. A szabálysértések száma stagnálást mutat. A szabálysértések mértéke a 

lakosok számához és a település méretéhez mérve csekély. A közlekedési balesetek száma 

stagnálást mutat. Összességében elmondható, hogy a község közlekedésbiztonsági helyzete 

jó.  

 

A településen körzeti megbízott látja el a feladatokat. Elmondja, hogy tavaly, a határhelyzet 

miatt a Móri Rendőrkapitányság tagjai ideiglenesen átvezénylésre kerültek, de a körzeti 

megbízottak nem kerültek elvonásra. 

 

Eredményes volt a tavalyi év, megköszöni az együttműködést és a segítséget polgármester 

úrnak, a képviselő-testület tagjainak, a polgárőrségnek és a lakosságnak. Külön megköszöni 

polgármester úrnak a körzeti megbízott munkájához nyújtott segítséget.  

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Mi is szeretnénk megköszönni az eddigi együttműködést és külön is megköszönjük, hogy 

Deme János körzeti megbízott urat ajánlotta Pusztavám Község közrendjéért díjra.   Erőnkhöz 

képest segítettük a körzeti megbízott urat, a döntés közös döntés volt. 

 

Átadja a szót a képviselőknek.  

 

Stipsits Péter képviselő:  

 

Lakosként tesz észrevételt. Náluk az áthaladó forgalom jelentős. A Bokod felé kimenő, Bokod 

felől bejövő forgalom nagy sebességű. 

 

Kéri, hogy a sebesség méréseket helyezzék át, vagy más intézkedést hozzanak a nagy 

sebességű forgalom korlátozására. 

 

Dr. Kovács Ferenc alezredes, kapitányság vezető: 

 

Van változtatható helyű sebességmérő. Az alapvető cél azonban a balesetek megelőzése. 

Reagálni fogunk az ilyen észrevételekre, köszönöm az észrevételt. Külön is kéri a testületi 

tagokat az ilyen tárgyú jelzések megtételére.  

 

Lisztmayer János képviselő:  

 

Mik a technikai feltételek? 

 

Dr. Kovács Ferenc alezredes, kapitányság vezető: 

 

Alapvetően a térerő.  
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Lisztmayer János képviselő:  

 

Van lehetősége, hogy a körzeti megbízottnak biztosítsunk radarberendezést? 

 

Dr. Kovács Ferenc alezredes, kapitányság vezető: 

 

Nem megoldható, de reagálunk a felvetésre.  

 

Lisztmayer János képviselő:  

 

Mi az akadálya? 

 

Dr. Kovács Ferenc alezredes, kapitányság vezető: 

 

A berendezések limitált száma, továbbá az, hogy kezelésük vizsgaköteles. A vezénylés pedig 

a Közlekedésrendészeti Alosztály jogkörébe tartozik.  

 

Stipsits Péter képviselő:  

 

A mellékutcákon, pl. 30-as tábla ellenére is előfordul a gyorshajtás. Van e ennek 

megelőzésére kidolgozott cselekvési tervük? Kidolgozott ajánlásuk? (Pl. fekvőrendőr, 

napelemes tábla, stb.) 

 

Dr. Kovács Ferenc alezredes, kapitányság vezető: 

 

A sebességmérő tábláknak inkább a bejövő utakon van visszatartó hatásuk. Érdemes lenne 

bejárást összehívni, és annak során megvizsgálni a problémákat, az adott útszakasz, 

kereszteződés, stb. sajátosságai figyelembe vétele mellett.  

 

Stettner Attila alpolgármester:  

 

A múlt héten történt egy esemény a lassítóban. Kisáru szállító teherautón rosszul volt a vas 

lekötve és a rakomány lekaszált két oszlopot. Ha levelet írnánk, hogy kijjebb tennénk a 

lassítót, tud e ebben segíteni a kapitány úr? 

 

Dr. Kovács Ferenc alezredes, kapitányság vezető: 

 

Javaslom a bejárást, a közútkezelő bevonásával.  

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Véleménye szerint is a közlekedésbiztonság a legfontosabb. A több traffipaxos mérést, a 

gyakoribb szondáztatást szorgalmazza. 

 

Elmondja zárásként, hogy a pusztavámi lakosok is elégedettek a rendőrség munkájával. 

Szavazásra bocsátja a beszámolót.  

 

Határozati javaslat:  
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

Rendőrkapitány úr beszámolóját a település 2016. évi közbiztonsági helyzetéről, elfogadja.  

  

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

149/2017.(VIII.31.) határozata 

A település 2016. évi közbiztonsági helyzetéről szóló  

beszámoló elfogadásáról  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

Rendőrkapitány úr beszámolóját a település 2016. évi 

közbiztonsági helyzetéről, elfogadja. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Rövid szünetet rendel el (16.30 órakor).  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

16.35 órakor folytatja az ülést. Megállapítja, hogy az ülés továbbra is határozatképes, mert 

azon hat fő képviselő jelen van.  

 

 

3. napirendi pont: Tájékoztató a település egészségügyi ellátásáról. 

Előadó: védőnő, családsegítő. (A háziorvos beszámolója a szeptemberi ülésen.) 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Köszönti Ihászné Albert Anna családsegítőt, és Pálinkás-Lisztmayer Anett védőnőt. Átadja a 

szót Ihászné Albert Anna családsegítőnek.  

 

Ihászné Albert Anna családsegítő:  

 

Az írásbeli beszámoló mindenki részére kiküldésre került. 10 évig az intézményvezető 

számolt be, a jelenlegi az első beszámolója. Az írásbeli beszámolót kiegészíti az alábbiakkal: 

Fontosnak tartja a jelzőrendszert és kiemeli, hogy jól működik. Jó a kapcsolat a jelzőrendszer 

tagjaival. Leginkább a védőnő segíti a munkáját, valamint a tagintézmény vezető (Általános 

Iskola igazgatója). Szigorú a szabályozás, oda kell figyelni. A beszámolóban nem szerepel: 

Pusztavám Község Önkormányzata kivált a mikro-társulásból, a feladatokat 2016. július 1-től 

önállóan oldja meg. A kiváláskor 64 fő szociális étkezővel számoltunk, ez a létszám ma 69 fő. 
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A házi segítségnyújtás 9 fő volt, ma 18 fő. Két gondozónő, fejenként napi hét gondozással 

látja el a feladatot. 4 fő várólistán van, újabb bővítés szükséges.  

 

A házi segítségnyújtás szociális segítés és személyi gondozás tevékenységekből áll. A 

gondozónők munkája: helyben történik az igényfelvétel, probléma megoldás. Elmondható, 

hogy az ellátottak elégedettek a munkánkkal. A rendszer jól működik.  

 

Pintér István képviselő:  

 

Gratulálok az elvégzett munkához! Kérdés, hogy kik még a jelzőrendszer tagjai?  

 

Ihászné Albert Anna családsegítő:  

 

Az egészségügyi szolgáltatók, személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, óvoda, iskola 

vezetői, egyesületek, alapítványok, egyházak, állampolgárok.  

 

Pintér István képviselő:  

 

Az idei napközis tábor egybeesett a másik táborral. Lehetne összhangba hozni a táborokat? 

 

Ihászné Albert Anna családsegítő:  

 

Ebből soha nem volt korábban gond. Sajnos nem volt rá anyagi keret. Amikor polgármester 

úr, alpolgármester úr felajánlotta a tiszteletdíját, akkor tudtam három hét alatt megszervezni.  

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Az egyik TOP pályázatunk végén járunk. Szeptember végére várhatóan a szociális ellátással 

kapcsolatban mindhárom terület (személygépkocsi vásárlás, műszaki eszközbeszerzés, 

irodabútor beszerzése) teljesülni fog.  

 

Valószínűleg még egy gondozót fel kell vennünk.       

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Ezen a TOP pályázaton kiválasztottuk a beszerzendő gépkocsikat. A DACIA nyert. Az egyik 

autót fogjuk használni az ételhordásra, a másik pedig az idős korúak szállítását fogja 

szolgálni.   

 

Ezúton kívánok további jó munkát! 

 

Szavazásra bocsátja a kérdést.  

 

Határozati javaslat:  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

Ihászné Albert Anna családsegítő beszámolóját a település egészségügyi állapotáról, 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

150/2017.(VIII.31.) határozata 

Ihászné Albert Anna családsegítő  

beszámolójának elfogadásáról  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Ihászné Albert 

Anna családsegítő beszámolóját a település 

egészségügyi állapotáról, elfogadja. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Átadja a szót Pálinkás-Lisztmayer Anett védőnőnek.  

 

Pálinkás-Lisztmayer Anett védőnő:  

 

Kiegészíti a beszámolóját.  

 

Megemelkedett a kisgyerekes családok száma, egyrészről a beköltözők miatt, másrészről nőtt 

a születések száma. Szoros a nyomon követés. Szoros az együttműködés a családgondozóval, 

intézményekkel.  

 

Asz iskolás gyerekeknél szűrővizsgálatokat, tisztasági vizsgálatokat végez, és intézi a 

védőoltásokat. Nagyon együttműködők a szülők, Pusztavámon 100 %-os az átoltottság. 

 

A jövőbeni tervekről elmondja, hogy tervezi beindítani a védőnői méhnyak szűrést. Ehhez a 

képesítése megvan. Szeptembertől bővül a gyermekek vizsgálati gyakorisága és bővül a 

családlátogatások száma is – bővül a munkakör. 

 

Lisztmayer János képviselő:  

 

A méhnyak szűrés mikortól lesz? 

 

Pálinkás-Lisztmayer Anett védőnő:  

 

Az eszközbeszerzéstől, a különböző szerződések megkötésétől (Labor, ANTSZ), és a 

kibővített feladatkör hatósági engedélyeztetésétől függ.  

 

Ujj József Attiláné képviselő:  

 

És tervezetten mikortól lenne? 
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Pálinkás-Lisztmayer Anett védőnő:  

 

2018. januártól. 

 

Stipsits Péter képviselő:  

 

A védőnői rendelő alkalmas erre a tevékenységre? 

 

Pálinkás-Lisztmayer Anett védőnő:  

 

A rendelő alkalmas, de kellenek az eszközök. Az eszközigényt benyújtottam polgármester 

úrnak.  

 

Lisztmayer János képviselő:  

 

A férfiaknak is lesznek szűrővizsgálatok? 

 

Pálinkás-Lisztmayer Anett védőnő:  

 

Igen, urológiai szűrések bevezetését is tervezzük, sőt, tervezzük mammográfiai vizsgálatok, 

szűrések behozatalát is. 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Szavazásra bocsátja a beszámolót.  

 

Határozati javaslat:  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

Pálinkás-Lisztmayer Anett védőnő beszámolóját a település egészségügyi állapotáról, 

elfogadja. 

 

    

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

151/2017.(VIII.31.) határozata 

Pálinkás-Lisztmayer Anett  

védőnő beszámolójának elfogadásáról  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Pálinkás-

Lisztmayer Anett védőnő beszámolóját a település 

egészségügyi állapotáról, elfogadja. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 
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Lisztmayer János polgármester:  

 

2017-ben, szűrővizsgálatokra 300.000 Ft-ot különítettünk el a doktornő részére. A 

szűrővizsgálatok elvégzését követően kiderült, hogy 125.000 Ft megmaradt. Javaslom, hogy 

ezt az összeget csoportosítsuk át a védőnő részére, az alapvető felszerelések (íróasztal, táska, 

stb.) megvételéhez.  

 

Határozati javaslat:  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

Pálinkás-Lisztmayer Anett védőnő részére 125.000 Ft támogatást nyújt, az alapvető 

felszerelések (íróasztal, táska, stb.) megvételére. 

 

    

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

152/2017.(VIII.31.) határozata 

Pálinkás-Lisztmayer Anett  

védőnő támogatásáról  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Pálinkás-

Lisztmayer Anett védőnő részére 125.000 Ft 

támogatást nyújt, az alapvető felszerelések (íróasztal, 

táska, stb.) megvételére. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

   

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

A méhnyak rák szűrés tervezett bevezetéséhez javasolja 350.000 Ft támogatási összeg 

megszavazását. (A forrást a földterület eladás biztosítja.) Kéri, hogy a szűrés tájékoztató 

anyaga kerüljön a képviselők részére kiküldésre.   

 

Határozati javaslat:  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

Pálinkás-Lisztmayer Anett védőnő részére a méhnyak rák szűrés tervezett bevezetéséhez 

350.000 Ft támogatást nyújt. 

 

    

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

153/2017.(VIII.31.) határozata 

Pálinkás-Lisztmayer Anett  

védőnő támogatásáról  

a méhnyak rák szűrés bevezetéséhez  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Pálinkás-

Lisztmayer Anett védőnő részére a méhnyak rák 

szűrés tervezett bevezetéséhez 350.000 Ft támogatást 

nyújt. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: 2017. december 31. 

    

  

Stipsits Péter képviselő:  

 

A csecsemők számának növekedése országos tendencia? 

 

Pálinkás-Lisztmayer Anett védőnő:  

 

Igen. Várható nálunk is a növekedés.  

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Rövid szünetet rendel el (17.00 órakor).  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

17.05 órakor megállapítja, hogy az ülés továbbra is határozatképes, mert azon hat fő képviselő 

jelen van.  

 

5. napirendi pont: Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról, időközi elszámolás. 

Előadó: polgármester, jegyző 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Átadja a szót a jegyzőnek. 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző:  

 

Ismerteti az írásbeli előterjesztést, egyúttal tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy jövő 

héten találkozunk a közbeszerzések bonyolítása ügyében a korábbi ügyekben eljárt ügyvéd 

úrral. Szavazást kér a TOP 4.2.1-15-FE1-2016-00011 kódszámú pályázat jóváhagyott 

beszerzéseiről.   
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Lisztmayer János polgármester:  

 

Szavazásra bocsátja a kérdéseket. 

  

Határozati javaslat: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

TOP 4.2.1-15-FE1-2016-00011 kódszámú pályázat kapcsán, a személygépkocsi 

beszerzésekkel kapcsolatban az Ugrics és Szabó Kft. 2 db DACIA gépkocsira vonatkozó 

ajánlatának elfogadását megerősíti, jóváhagyja. 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

154/2017.(VIII.31.) határozata 

TOP 4.2.1-15 pályázathoz tartozó 

személygépkocsi beszerzés jóváhagyásáról 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a TOP 4.2.1-15-

FE1-2016-00011 kódszámú pályázat kapcsán, a 

személygépkocsi beszerzésekkel kapcsolatban az 

Ugrics és Szabó Kft. 2 db DACIA gépkocsira 

vonatkozó ajánlatának elfogadását megerősíti, 

jóváhagyja. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

Határozati javaslat: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

TOP 4.2.1-15-FE1-2016-00011 kódszámú pályázat kapcsán, az irodabútor beszerzésekkel 

kapcsolatban a Teirodád.hu (Mikron Technológia Kft.) vonatkozó ajánlatának elfogadását 

megerősíti, jóváhagyja. 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

155/2017.(VIII.31.) határozata 

TOP 4.2.1-15 pályázathoz tartozó 

irodabútor beszerzés jóváhagyásáról 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a TOP 4.2.1-15-

FE1-2016-00011 kódszámú pályázat kapcsán, az 

irodabútor beszerzésekkel kapcsolatban a 

Teirodád.hu (Mikron Technológia Kft.) vonatkozó 

ajánlatának elfogadását megerősíti, jóváhagyja. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

TOP 4.2.1-15-FE1-2016-00011 kódszámú pályázat kapcsán, a műszaki eszköz beszerzésekkel 

kapcsolatban az ALBA-KONTAKT Plusz Kft. vonatkozó ajánlatának elfogadását megerősíti, 

jóváhagyja. 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

156/2017.(VIII.31.) határozata 

TOP 4.2.1-15 pályázathoz tartozó 

műszaki eszköz beszerzés jóváhagyásáról 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

TOP 4.2.1-15-FE1-2016-00011 kódszámú pályázat 

kapcsán, a műszaki eszköz beszerzésekkel 

kapcsolatban az ALBA-KONTAKT Plusz Kft. 

vonatkozó ajánlatának elfogadását megerősíti, 

jóváhagyja. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Lisztmayer János polgármester 

 

A fogorvosi röntgen beszerzésére vonatkozó pályázatunk is jóváhagyásra került, a fogorvossal 

azonban gondjaink vannak. A gyakorlat bebizonyította, hogy nem megoldható sok ember 

számára, hogy Mórra kelljen bejárnia. Nem az alpolgármester és nem a jegyző felelőssége, 

hogy nincs Pusztavámon fogorvosi ellátásunk.  
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Stettner Attila alpolgármester:  

 

Az óvodai konyha felújítására vonatkozó pályázat benyújtásra került. A döntésre márciusban 

kertül sor. Bízom benne, hogy fel tudjuk újítani a konyhát, és így több féle ételt tudunk főzni.  

 

Lisztmayer János polgármester 

 

Tény, hogy már régóta ki szerettük volna cserélni a berendezéseket.  

 

6. napirendi pont: Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása 

Előadó: polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester 

 

Minden évben döntünk a települési szennyvíz, ivóvíz kezeléséről, a vonatkozó tervekről, 

beruházási igényekről.  A Fejérvíz Zrt. jár el ebben a kérdésben, ők küldték meg a határozati 

javaslatokat.   

 

A beruházási tervek a 2018-2032. közötti időszakra vonatkoznak. Az ivóvíz vonatkozásában 

2018-ban nem terveznek fejlesztést, 2019-2020-ban azonban tervezik az Orgona utca – 

Somogyi utca vízhálózatának összekötését. 2019-2020-ban az ivóvízre 3,5 MFt van 

betervezve. A szennyvíz vonatkozásában 2018-ra ugyancsak nem terveznek fejlesztést, 2019-

2020-ban viszont tervezik a szennyvíztelep szagtalanítását, önkormányzati forrásból és a 

bérleti díjakból. A szennyvíztelep bővítését 2026-2027-re tervezik, 60 MFt állami 

finanszírozással.  

 

Fontos, hogy a tervezett beruházásokat a mindenkori költségvetésbe be kell tervezni.  

 

Szavazásra bocsátja az előterjesztéseket. 

 

Határozati javaslat:  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a(z) I/33. Pusztavám Község 

ivóvízszolgáltatórendszer-V (12-17774-1-001-00-05) víziközmű rendszer ellátásért felelőse, 

megtárgyalta a 2018-2032. évi GFT-ről szóló napirendi pontot és az alábbi határozatot 

hozta:   

 

1.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/33. 

Pusztavám Község ivóvízszolgáltató rendszer-V (12-17774-1-001-00-05) víziközmű rendszer 

2018-2032. évi GFT felújítási és pótlási tervét megismerte és mint véleményezésre jogosult 

elfogadja.  

 

2.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/33. 

Pusztavám Község ivóvízszolgáltató rendszer-V (12-17774-1-001-00-05) víziközmű rendszer 

2018-2032. évi GFT beruházási tervét – melyet meghatalmazás útján a víziközmű-szolgáltató 

készített el - megismerte és jóváhagyja. 
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3.) Az I/33. Pusztavám Község ivóvízszolgáltató rendszer-V (12-17774-1-001-00-05) 

víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a 

vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.  

 

4.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/33. 

Pusztavám Község ivóvízszolgáltató rendszer-V (12-17774-1-001-00-05) víziközmű rendszer 

2018-2032. évi GFT-vel kapcsolatban nyilatkozik, hogy az Önkormányzat a 2018. évi 

víziközmű felújítási, pótlási és beruházási munkáira, 1.060.945 Ft összegű, a korábbi évek 

során felhalmozott víziközmű fejlesztésre fordítandó anyagi forrással rendelkezik, melyet a 

2011. évi CCIX. törvény 18. §-a alapján elkülönített számlán kezel.  

 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

157/2017.(VIII.31.) határozata 

I/33. Pusztavám község ivóvízszolgáltató rendszer-V (12-17774-1-001-00-05) 

víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervről   

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a(z) I/33. Pusztavám 

Község ivóvízszolgáltatórendszer-V (12-17774-1-001-00-05) víziközmű rendszer 

ellátásért felelőse, megtárgyalta a 2018-2032. évi GFT-ről szóló napirendi pontot és az 

alábbi határozatot hozta:   

 

1.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/33. 

Pusztavám Község ivóvízszolgáltató rendszer-V (12-17774-1-001-00-05) víziközmű 

rendszer 2018-2032. évi GFT felújítási és pótlási tervét megismerte és mint 

véleményezésre jogosult elfogadja.  

 

2.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/33. 

Pusztavám Község ivóvízszolgáltató rendszer-V (12-17774-1-001-00-05) víziközmű 

rendszer 2018-2032. évi GFT beruházási tervét – melyet meghatalmazás útján a 

víziközmű-szolgáltató készített el - megismerte és jóváhagyja. 

 

3.) Az I/33. Pusztavám Község ivóvízszolgáltató rendszer-V (12-17774-1-001-00-05) 

víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel 

és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.  

 

4.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/33. 

Pusztavám Község ivóvízszolgáltató rendszer-V (12-17774-1-001-00-05) víziközmű 

rendszer 2018-2032. évi GFT-vel kapcsolatban nyilatkozik, hogy az Önkormányzat a 

2018. évi víziközmű felújítási, pótlási és beruházási munkáira, 1.060.945 Ft összegű, a 

korábbi évek során felhalmozott víziközmű fejlesztésre fordítandó anyagi forrással 

rendelkezik, melyet a 2011. évi CCIX. törvény 18. §-a alapján elkülönített számlán 

kezel.  
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Felelős:  Polgármester 

Határidő: Folyamatos 

 

 

Határozati javaslat:  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a(z) I/84. Pusztavám 

szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17774-1-001-00-06) víziközmű rendszer ellátásért 

felelőse, megtárgyalta a 2018-2032. évi GFT-ről szóló napirendi pontot és az alábbi 

határozatot hozta:   

 

1.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/84. 

Pusztavám szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17774-1-001-00-06)víziközmű rendszer 

2018-2032. évi GFT felújítási és pótlási tervét megismerte és mint véleményezésre jogosult 

elfogadja.  

 

2.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/84. 

Pusztavám szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17774-1-001-00-06) víziközmű rendszer 

2018-2032. évi GFT beruházási tervét – melyet meghatalmazás útján a víziközmű-szolgáltató 

készített el - megismerte és jóváhagyja. 

 

3.) Az I/84. Pusztavám szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17774-1-001-00-06) víziközmű 

rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-

gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.  

 

4.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/84. 

Pusztavám szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17774-1-001-00-06) víziközmű rendszer 

2018-2032. évi GFT-vel kapcsolatban nyilatkozik, hogy az Önkormányzat a 2018. évi 

víziközmű felújítási, pótlási és beruházási munkáira, 1.851.544 Ft összegű, a korábbi évek 

során felhalmozott víziközmű fejlesztésre fordítandó anyagi forrással rendelkezik, melyet a 

2011. évi CCIX. törvény 18. §-a alapján elkülönített számlán kezel.  

 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

158/2017.(VIII.31.) határozata 

I/84. Pusztavám szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17774-1-001-00-06) 

víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervről   

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a(z) I/84. Pusztavám 

szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17774-1-001-00-06) víziközmű rendszer 

ellátásért felelőse, megtárgyalta a 2018-2032. évi GFT-ről szóló napirendi pontot és az 

alábbi határozatot hozta:   
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1.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/84. 

Pusztavám szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17774-1-001-00-06) víziközmű 

rendszer 2018-2032. évi GFT felújítási és pótlási tervét megismerte és mint 

véleményezésre jogosult elfogadja.  

 

2.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/84. 

Pusztavám szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17774-1-001-00-06) víziközmű 

rendszer 2018-2032. évi GFT beruházási tervét – melyet meghatalmazás útján a 

víziközmű-szolgáltató készített el - megismerte és jóváhagyja. 

 

3.) Az I/84. Pusztavám szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17774-1-001-00-06) 

víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel 

és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.  

 

4.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/84. 

Pusztavám szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17774-1-001-00-06) víziközmű 

rendszer 2018-2032. évi GFT-vel kapcsolatban nyilatkozik, hogy az Önkormányzat a 

2018. évi víziközmű felújítási, pótlási és beruházási munkáira, 1.851.544 Ft összegű, a 

korábbi évek során felhalmozott víziközmű fejlesztésre fordítandó anyagi forrással 

rendelkezik, melyet a 2011. évi CCIX. törvény 18. §-a alapján elkülönített számlán 

kezel.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: Folyamatos 

 

 

Határozati javaslat:  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a(z) I/33. Pusztavám Község 

ivóvízszolgáltatórendszer-V (12-17774-1-001-00-05) víziközmű rendszer ellátásért felelőse, 

és mint a(z) I/84. Pusztavám szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17774-1-001-00-06) 

víziközmű rendszer ellátásért felelőse, megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2018-2032. 

évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervvel (a továbbiakban: GFT) kapcsolatos 

kötelezettségeit az Önkormányzat helyett és nevében a Fejérvíz Zrt. teljesítse. Felhatalmazzák 

polgármester urat a vonatkozó  meghatalmazások aláírására.  

 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

159/2017.(VIII.31.) határozata 

A 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos  

Meghatalmazásokról   

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a(z) I/33. Pusztavám 

Község ivóvízszolgáltatórendszer-V (12-17774-1-001-00-05) víziközmű rendszer 
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ellátásért felelőse, és mint a(z) I/84. Pusztavám szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-

17774-1-001-00-06) víziközmű rendszer ellátásért felelőse, megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy a 2018-2032. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervvel (a 

továbbiakban: GFT) kapcsolatos kötelezettségeit az Önkormányzat helyett és nevében a 

Fejérvíz Zrt. teljesítse. Felhatalmazzák polgármester urat a vonatkozó  

meghatalmazások aláírására.  

  

Felelős:  Polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Rövid szünetet rendel el. 17.30 órakor elhagyja az üléstermet Pintér István képviselő. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

17.35 órakor folytatja az ülést, megállapítja, hogy az ülés továbbra is határozatképes, mert 

azon öt fő képviselő jelen van.  

 

7. napirendi pont: ROLET Kft. ügyvezetőjének (képviselőjének) személyes 

meghallgatása. A Pick-Up Kft. ügyvezetőjének (képviselőjének) személyes 

meghallgatása. 

Előadó: polgármester.  

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Köszönti a ROLET Kft. megjelent képviselőit, Neuberger Zsolt urat és Szabó Péter urat.  

 

Szabó Péter, ROLET Kft.:  

 

Köszönöm a lehetőséget, hogy ismét itt lehetünk. Egy évvel ezelőtt, amikor beszéltünk róla, 

nem beszéltem arról, hogy mit csinál a ROLET Kft. A cég 2003-ban alakult. Az alapítás célja: 

a helyi TV átvétele volt, amely már 1995. óta működött. Ezen túlmenően szerettem volna 

internet szolgáltatást is beindítani. 2002. júniusában megszűnt a „MINDENKINET” 

szolgáltatás, amelyet a MATÁV nyújtott. Először az ORITEL Kft-vel próbálkoztam, de 

elhatárolódott tőle. Más megoldást kellett keresni. 2004. nyaráig, előszerződéssel a 

székesfehérvári DATATRANS Kft. üzemeltetett AM mikro rendszert. A tesztüzem végén az 

Önkormányzat megkapta. 2005. január 1-től folytattunk hivatalos internet szolgáltatást a 

Faluban, 1 megabit/sec adatátviteli sebességgel.  

2017-ig az AM mikro rendszert tudjuk biztosítani. Az internet szolgáltatásba beszállt a T-

HOME, mára ADSL rendszert tudnak szolgáltatni. Az ORITEL Kft. kiszállt és helyette a 

PickUp Kft. szolgáltat.  

A mi cégünk véleménye az, hogy az AM mikro rendszeren már nem érdemes fejleszteni, 

optikai rendszer kiépítéséé a jövő.  

Mára, rajtunk keresztül, az adatforgalom 1000 megabit/sec. Az általunk kiépíteni tervezett 

optikai rendszerbe kb. 800 házat be lehetne kötni.  
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Mi nem ragaszkodunk ahhoz, hogy csak egy szolgáltatás menjen rajta, ha sikerül az optikai 

rendszert felépítenünk Pusztavámon, úgy lehetőséget biztosítunk a különböző cégeknek a 

rendszer igénybe vételére, a szolgáltatásukra.  

A kábelhálózat az Önkormányzat tulajdonában áll, mi lecserélnénk optikai kábelre, de a 

PickUp Kft. továbbra is szolgáltathatna rajta.  

Nem tudom, hogy a PickUp Kft. milyen fejlesztéseket kíván a rendszeren elvégezni.   

A ROLET Kft. pusztavámi cég, a mi a pusztavámiakért dolgozunk, a PickUp valószínűleg 

nem.  

 

Stettner Attila alpolgármester:  

 

Jelenleg az előző testületből én vagyok itt képviselő. Annak idején Pintér képviselő úr 

kérdezte, hogy az Önkormányzatnak mi a haszna az Önök fejlesztéséből? A válasz az volt, 

hogy semmi. Ha mi megszűntetjük a szerződést az ORITEL jogutódjával, 7 MFt-ot kellene 

fizetnünk. Hogy lenne a lakosoknak TV szolgáltatásuk? Ki fizetné ki a 7 MFt-ot? Nem tudom 

elképzelni, hogy ne legyen hasznotok. 

 

Szabó Péter, ROLET Kft.:  

 

Nem beszéltünk arról, hogy meg kell szüntetni a szerződést a PickUp Kft-vel. A kivitelezést 

zökkenőmentesen tervezzük, a kiépítés közben biztosítva a párhuzamos működést. 

Természetesen nem kellene fizetnie a PickUp-nak a szerződése lejártáig. Azt pedig nem 

tudom, hogy mit tervez a T-HOME, nem tudok az ő fejükkel gondolkodni.  

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Egyszerűbb a helyzet. A testület, bizonyos feltételek mellett, elfogadta a PickUp fejlesztési 

ajánlatát. (szándékosan nem adtam anyagot – belső anyag.) A PickUp is optikai rendszert 

kíván kialakítani. Tekintettel arra, hogy a PickUp az ORITEL jogutódja, így rendkívüli 

felmondás esetén 7MFt-ot kellene fizetnünk. Ha a PickUp kiépíti a rendszert, használhatja. 

Először a PickUppal kell megállapodni. Vonatkozik ez a torony használatára is. Nem nekünk 

kell ebben lépni. Lehetőségként jelentkezik, hogy elállunk az eladási szándékunktól, de ez 

esetben garancia kell, hogy a ROLET Kft. 2019-ben megveszi a rendszert. Kérdés, hogy 

2019-ben megveszitek-e? Jelenleg az Önkormányzat csak közvetíteni tud, amihez nincs 

igazán kedvem, keressétek meg a PickUp Kft-t. Te azt írtad, hogy skandalum, hogy 300 ezer 

forintért eladjuk a rendszert. Neuberger úr úgy nyilatkozott, hogy egy rendszer annyit ér, 

amennyiért el lehet adni. Miért nem kerestétek meg a PickUp-ot? Az Önkormányzatnak ebből 

a hálózatból bevétele nincs. De van egy képviselő-testületi döntés.  

 

Szabó Péter, ROLET Kft.:  

 

Szerinted a PickUppal kell megállapodnunk, szerintem pedig nem! Nem akarjuk megvenni a 

rendszert, az az Önkormányzat tulajdona. Az eszmei értéke álláspontunk szerint csekély. A 

falu szempontjából jelenleg 140 családot érint. Mi szeretnénk 700-800 lakásra feldúsítani a 

szolgáltatást. Egyébiránt pedig az optikai kábelen bárki szolgáltathat. Nem a bevétel miatt, 

hanem a falu lakossága miatt szeretnénk XXI. századi szolgáltatást nyújtani. Nem akarunk a 

tulajdonos háta mögött a PickUp-pal tárgyalni.  

 

Lisztmayer János polgármester:  
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A tulajdonos Önkormányzatot köti a szerződése. Ez a falu vagyona. Jelenleg nekünk nyűgöt, 

kiadást jelent. Ha nem húzod ki az optikai kábelt, nem lesz bevételed. Ha a PickUp nem járul 

hozzá, hogy az optikai kábelt kihúzzátok, akkor nem lehet. Várom az árajánlatot, hogy 

megvennétek a rendszert 300.001 Ft-ért. 

 

Stipsits Péter képviselő:   

 

A PickUp ajánlatot tett a rendszerre, de későbbi fejlesztéseket irányzott elő. A megvétel azt 

jelenti, hogy szabadon fejleszthet. Tudjuk, hogy mennyibe kerül nektek az optikai kábel 

kiépítése? Ti kiépítitek és ajándékba adjátok a falunak? Nem értem. Befektetsz 15-20 MFt-ot 

és ajándék? 

 

Szabó Péter, ROLET Kft.:  

 

Kétféle módon lehet erről beszélni. Szerintem a PickUp Kft. ajánlata publikus lehetne. Ha a 

PickUp megcsinálja a fejlesztést, amit mi tervezünk, csúcstechnológia kerül a Faluba. Az 

ORITEL az 1995-ös fejlesztést nem vitte tovább. Az 1995-ös csillagpontos rendszer és az 

optikai kábel között sok fejlesztési megoldás van.  

 

Stipsits Péter képviselő:   

 

Azért döntöttek a vásárlás mellett, mert fejleszteni akarnak. Nem látom az ajánlatodban a 

rációt. Nem tudom, hogy kié lesz az optikai gerinc.      

 

Szabó Péter, ROLET Kft.:  

 

Az üzemeltetést akarjuk mi csinálni (ez elhangzott egy évvel ezelőtt is.) A rendszert 

folyamatosan fejleszteni kell.  

 

Stipsits Péter képviselő:   

 

Nem látom az előnyét.  

 

Varga Ferenc alpolgármester:  

 

A PickUp leadott egy fejlesztési elképzelést. Ti is tudtok leadni? 

 

Neuberger Zsolt, ROLET Kft.:  

 

A tavalyi évben már mondtunk részleteket. Akkor nem volt szó eladásról. Sok feladat van, 

amit az Önkormányzat mástól vesz igénybe. Pl. mi van, ha a sebességmérő hálózatot 

kiépítené az Önkormányzat az oszlopokra?! A PickUp piaci alapon tesz rá javaslatot. Mi 

hajlandóak vagyunk arra, hogy a rendszert ilyen célokra (pl. sebességmérő, kamera rendszer) 

is tudjuk használni, hasznosítani.  

 

Szabó Péter, ROLET Kft.:  

 

Ha megvan az optikai kábel és a Falu tulajdonában van, akkor csak rá kell csatlakozni. Pl. 

időskorúak jelzőrendszere, ingyenes HOT SPOT-ok a buszmegállókban, stb. Csak a képzelet 

szab határt. Most a rendszer csak a TV szolgáltatásra alkalmas.  
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Varga Ferenc alpolgármester:  

 

Ha az új, kiépített rendszer lesz, kinek a tulajdonába kerül az optikai kábel rendszer? 

 

Szabó Péter, ROLET Kft.:  

 

Már korábban a jegyző is kérdezte, hogy az optikai rendszer tulajdonjoga kire száll. Az 

Önkormányzatra. Mi mást nem kérünk, csak hogy megkaphassuk a rendszer üzemeltetési 

jogát.  

 

Neuberger Zsolt, ROLET Kft.:  

 

Mi mindenkit (minden potenciális szolgáltatót) felengedünk a a rendszerre. Egy kábel marad a 

fejlesztésünk után, a ROLET Kft. által kiépített kábel-rendszer. Hajlandóak lennénk akár 

földben is vinni, de az túl költséges (mintegy 300 MFt), míg a légkábel csupán 20MFt. 

 

Szabó Péter, ROLET Kft.:  

 

A ROLET Kft-ben minden egyes bevételt vissza kellett forgatnunk. Elhiszem, hogy nehéz ezt 

elhinni. Úgy látom, hogy most sem igazán hisztek nekem.  

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Szeptemberben valószínűleg megint téma lesz. Mondjátok, hogy nettó 301.000 Ft-ért meg 

akarjátok venni a rendszert… 

 

Szabó Péter, ROLET Kft.:  

 

A ROLET Kft. tevékenységei között a televíziós szolgáltatás nem szerepel, ezért nem tudjuk 

megvenni. A Pusztavámi TV-nél nem volt gond.  

 

Lisztmayer János képviselő:  

 

Mi a garancia, hogy a többi szolgáltatóval szerződést tudtok kötni? Van „B” terv? 

 

Szabó Péter, ROLET Kft.: 

 

Minimális az esély a „NEM”-re. De ha kell, megkeressük előre a cégeket. 

 

Stipsits Péter képviselő:   

 

Valószínűleg a PickUp-nak ezek a kapcsolatai megvannak.  

 

Szabó Péter, ROLET Kft.: 

 

Titok lengi körül a PickUp ajánlatát. Meg lehet ezt kapni? 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Az írásos anyagot nem adom ki. A testületi ülésen elhangzottak a számok. 
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Szabó Péter, ROLET Kft.: 

 

A testületi ülésen nem hangzott el a műszaki tartalom.  

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

A TV szolgáltatást 2019. végéig biztosítani kell. Felelősséget jelent ez mintegy 120 emberrel 

kapcsolatban. Kérdezem Neuberger urat: arról volt szó 2016-ban, hogy ti kiépítitek az optikai 

gerinchálózatot?! 

 

Neuberger Zsolt, ROLET Kft.:  

 

Pusztavám kimaradt. Az optikai gerinchálózatot máshol kiépítettük.  

 

Szabó Péter, ROLET Kft.: 

 

Megkeressük a PickUp Kft-t. Alternatívaként akkor vagy közvetlenül vele szerződünk, vagy 

mi felújítjuk és ő szolgáltat.   

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Szeptemberre kell két anyag. Mi a PickUppal már előrehaladott tárgyalási állapotban 

vagyunk, hiszen már konkrét vételi ajánlattal rendelkezünk.  

 

Szabó Péter, ROLET Kft.: 

 

Megkeresem a PickUp Kft-t. 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Én nem keresném meg szeptemberig. A virtuális pénzzel nem érek semmit. Minket köt egy 

testületi döntés. A szeptemberi ülésen döntést kell hozni a vételi ajánlatról.  

 

Neuberger Zsolt, ROLET Kft.:  

 

Szeretném látni az ORITEL-es szerződést.  

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Semmi akadálya, ott van az asztalon.  

 

Neuberger Zsolt, ROLET Kft.:  

 

Ettől függ ugyanis a 7 MFt-os történet.  

 

 

8. napirendi pont: Egyebek. 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  
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A Dózsa György utcai platánfa kivágásával kapcsolatos aláírás gyűjtéssel kapcsolatban 

elmondja, hogy a testület úgy döntött, csak akkor vág ki fát, ha az beteg. A fát 3D-s 

vizsgálattal bevizsgáltattuk és a fa egészséges, csupán a lombkorona megritkítására tettek 

javaslatot. A nem kerül kivágásra.  

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Ismerteti a beérkezett földvásárlási kérelmet.  

 

Stettner Attila alpolgármester:  

 

Korábban döntöttünk a Rákóczi utcai telkek árának csökkentéséről. Nem javaslom a további 

csökkentést támogatni.  

 

Stipsits Péter képviselő:  

 

Nem vagyok tisztában az árakkal.  

 

Stettner Attila alpolgármester:  

 

Bokodon 2500 Ft a négyzetméter ár.  

 

 Stipsits Péter képviselő:  

 

Akkor csatlakozom az Attila javaslatához.  

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Határozati javaslat:  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

elfogadja Viszt Attila ingatlanvásárlási kérelmét.  

 

Szavazásra bocsátja a kérdést: 5 (egyhangú) nem. 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Határozati javaslat:  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

elutasítja Viszt Attila ingatlanvásárlási kérelmét.  

 

Szavazásra bocsátja a kérdést: 5 (egyhangú) igen. 

 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

160/2017.(VIII.31.) határozata 

Viszt Attila ingatlan vásárlási kérelmének elutasításáról   

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy elutasítja Viszt Attila ingatlanvásárlási kérelmét. 

  

Felelős:  Polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Javasolja az árak felülvizsgálatát. A Rákóczi utcai telkek esetében 900 négyzetméterig 2000 

Ft/négyzetméter, e fölött 300 Ft/négyzetméter. Nem szerencsés, hogy pl. egy 3000 

négyzetméteres terület 900 négyzetméter feletti részét szinte ingyen adnánk el. Vállalja, hogy 

a következő ülésre javaslatot hoz az árak felülvizsgálatára.  

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző:  

 

Javaslatot tesz törvényességi okokból kettő rendelet megalkotására. 

 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2017. (IX. 01.) önkormányzati rendelete 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 
 

Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2017. (IX. 01.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 

 

  

Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző:  
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Szintén törvényességi okokból javasolja a 102/2017. (VII.07.) számú határozat hatályon kívül 

helyezését, és a pénzügyi bizottság tagjai külön határozatban történő elfogadását. 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

161/2017.(VIII.31.) határozata 

A 102/2017. (VII.07.) számú határozat hatályon kívül helyezéséről   

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a 102/2017. (VII.07.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: Azonnal 

  

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

162/2017.(VIII.31.) határozata 

Ujj József Attiláné képviselő pénzügyi bizottsági tag megválasztásáról   

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztja Ujj József Attiláné képviselőt. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

163/2017.(VIII.31.) határozata 

Lisztmayer János képviselő pénzügyi bizottsági tag megválasztásáról   

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztja Lisztmayer János képviselőt. 
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Felelős: Polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

164/2017.(VIII.31.) határozata 

Stipsits Péter képviselő pénzügyi bizottsági tag megválasztásáról   

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztja Stipsits Péter képviselőt. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző:  

 

Szintén törvényességi okokból javasolja a 104/2017. (VII.07.) számú határozat hatályon kívül 

helyezését, és az ügyrendi bizottság tagjai külön határozatban történő elfogadását. 

 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

165/2017.(VIII.31.) határozata 

A 104/2017. (VII.07.) számú határozat hatályon kívül helyezéséről   

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a 104/2017. (VII.07.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: Azonnal 

  

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
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166/2017.(VIII.31.) határozata 

Pintér István képviselő ügyrendi bizottsági tag megválasztásáról   

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy az Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztja Pintér István képviselőt. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

167/2017.(VIII.31.) határozata 

Csordás Mihály képviselő ügyrendi bizottsági tag megválasztásáról   

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy az Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztja Csordás Mihály képviselőt. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

Ujj József Attiláné képviselő:  

 

Szeifert Lászlóné jelezte, hogy a Tulipán utca – Ibolya utca sarkán nem működik a 

közvilágítás. Kéri, hogy intézkedjünk ez ügyben.  

 

Szili Józsefné jelzését tolmácsolja, hogy az Erdősor utca – Vértes utca torkolatában a 

járdaszakasz rossz, főleg az idős emberekre nézve balesetveszélyes.  

 

Stipsits Péter képviselő:  

 

Kérdést intéz a jegyzőhöz, illetve Stettner Attila alpolgármesterhez, hogy szennyeződés van 

az Által érben, történt e intézkedés.  

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző:     

 

Alpolgármester úr a mai napon szólt, intézkedünk.   

 

Lisztmayer János polgármester:  

Van vízvételi mintánk, be fogjuk vizsgáltatni. Megkeressük a tulajdonost és végső soron 

jelezzük a környezetvédelmi hatóság felé.  

 

Stipsits Péter képviselő:  
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Kér jelzést a hatósági állatorvos felé, mert a kutyák kijárnak a házakból.  

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző:     

 

Már beszéltünk róla Dr. Németh Kálmán úrral. 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Régóta szerettem volna, hogy legyen napelemes lámpánk.  

 

Stipsits Péter képviselő:  

 

Jogos az igény, hiszen pl. a szennyvíztisztító és a Richter malom mellett nem megoldott a 

kivilágítás.  

 

Stettner Attila alpolgármester:  

 

2004-ben, hibásan, belülről vitték el az oszlopokat. Kettő napelemes oszlop kellene.   

 

Varga Ferenc alpolgármester:  

 

Ha az Ikarusz felől jövünk be, a táblák rosszul néznek ki, kezdenünk kellene velük valamit.  

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Nincsenek rendes utcatábláink, és igaz ez a falutáblákra is. Kértem árajánlatot: bruttó 730 ezer 

forint összegű ajánlatot kaptam, ez 28 db táblát és 16 tartóoszlopot jelent. Meg kell néznünk a 

pénzügyi feltételeinket, szeretnék ebben az évben a táblákkal lépni. A Tóparti biciklit el 

fogjuk vinni, „élt két évet”, egységes táblák kerülnek a Kossuth utcába.  

A Tölgyesbe viszont bicikliket teszünk, egy-két virágládával…     

 

Stipsits Péter képviselő:  

 

A Tóparti biciklit kitörték a helyéről … 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Ezért mondtam, hogy „élt két évet”. Az utcatáblákra hozok javaslatot.  

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Tájékoztatom a T. képviselőket az elmúlt egy hónap eseményeiről.  

 

Érdemi esemény nem történt. Legfőképp a TOP-os pályázatokról döntöttünk. Találkoztam az 

Iskola igazgatójával és a nemzetiségi önkormányzat elnökével, az iskola nemzetiségi 

fenntartásba vételéről beszélgettünk. Nem tudok érdemi számokról jelenleg beszélni, nem 

rendelkezem érdemi információval. Kell egy szándéknyilatkozat a PNNÖ részéről és kell egy 

számítás. Valószínűleg egy levelet kell írnunk a KLIK-nek. Átbeszéljük a jegyzővel. Az 
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Önkormányzatnak biztosan likvid kezességet kell vállalnia az iskola anyagi gondjaiért. Hogy 

ez mennyi pontosan, nem tudjuk jelenleg. 

Amikor az óvodát átvettük, bátrabbak és merészebbek voltunk. A Mórra befizetett plusz pénz 

adott fedezetet a likvid problémákra. Az ott dolgozók miatt át kell nézni a számokat. Az 

óvodánál ott állunk a rezsi költséggel és a karbantartási költségekkel, továbbá több, mint 700 

ezer forintba került kémény bélelése. Ez évben is 4 MFt-tal állunk az Óvoda mögött.   

Az iskola átvételéhez ismernünk kell a tantestület véleményét. Akkor lépünk át, ha az ott 

dolgozók egyetértenek, és egyetért továbbá a diákönkormányzat és az SZMK is.        

 

Takács István úr, ügyrendi bizottsági tag javaslatára átadja a szót a megjelenteknek.  

 

Takács István:  

 

A földeladással én sem értek egyet. Kérdés: az SZMSZ szerint a kommunális 

hulladékszállítóval az Önkormányzat tartja a kapcsolatot. Miért drágább Pusztavámon a 

hulladékszállítás? 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A Depónia kft-nek érdeke lenne ugyanezen az áron elvinni a szemetet. Utána nézünk.  

 

Markó János:   

 

A Tulipán utca – Erdősor utca kereszteződésénél nem lehet kilátni a szalagkorlátnál.  

 

Kemmer Zoltán:  

 

És a sövény is túl magas.  

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Jövő héten írunk levelet a Közútnak, tekintettel arra, hogy a Kossuth utcában két helyen is 

rendbe kell tenni a szalagkorlátot (a Grószék előtt és a Somogyi utcánál). 

 

Ujj József Attiláné képviselő:   

 

Lakossági kérdés: van e támogatásunk kazánvásárlásra? 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Nincs ilyen rendeletünk.  

 

Boldog és büszke vagyok arra, hogy a saját lábunkon meg tudunk állni. A következő két év a 

település anyagi biztonságának a megteremtéséről szól.  

Tervezem, hogy megbízási szerződéssel a zöldfelületek rendbetételét, a Művelődési Ház, a 

Polgármesteri Hivatal környezetének a rendbetételét, télen pedig a hó eltakarítást rendezni 

tudjuk.  

 

Egyébiránt 2016. április 1-én visszahoztunk több támogatási formát.  
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Kemmer Zoltán:  

 

Akadálymentesített feljáró kell a Postához.  

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

A Postát vissza kell hoznom a szeptemberi testületi ülésre. Most ott tartunk, hogy 2000. óta a 

Magyar Posta Zrt. a pusztavámi Posta épületét ingyenesen használja. Ha azt az árat veszem 

figyelembe, mint Bokodon, akkor nettó 1,8 MFt bevételünk kellene, hogy legyen, évente. A 

Posta szerint értéknövelő beruházásokat végeztek, mi nem találtuk ennek nyomát. A jövő 

ülésre visszahozzuk ezt a kérdést.       

 

 

Több tárgy nem lévén Lisztmayer János polgármester megköszönte a munkát, és a képviselő-

testület ülését bezárta. 

 

 

Kmft. 

 

 

Lisztmayer János 

polgármester 

Ujj József Attiláné 

képviselő,  

jegyzőkönyv hitelesítő 

Dr. Légrádi Gábor  

jegyző 

 


