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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 11-i nyilvános 

együttes ülésén alkotott rendeletei: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

16/2017.(X.12.) önkormányzati rendelete 

A 2017. év december 31-ig alkalmazandó étkezési térítési díjak megállapításáról szóló  

12/2017.(VII.28.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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 Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 11-i nyilvános 

együttes ülésén hozott határozatai (teljes határozatok a jegyzőkönyvben): 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

178/2017.(X.11.) határozata 

Testületi ülés napirendjének elfogadásáról 
 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2017. október 

11-i képviselő-testületi ülés napirendjét elfogadja. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

179/2017.(X.11.) határozata  

Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról 
 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy jegyzőkönyv hitelesítőnek Pintér 

István képviselőt választja meg. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

180/2017.(X.11.) határozata 

A Landesrat ifjúsági szekciója 2018. nyár végi, szeptember eleji  

találkozójának támogatásáról 
 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a Landesrat ifjúsági 

szekciójának a 2018. nyár végére, szeptember elejére 

tervezett találkozóját támogatja, a helyszínt biztosítja. 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

181/2017.(X.11.) határozata 

Elővásárlási jogról lemondásról, a 2/30-ad ingatlan hányad értékesítéséről 
 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavám 

belterület 787-es hrsz-ú terület 28/30-ad 

hányadrészével kapcsolatban elővásárlási jogával nem 

él, a nevezett ingatlan 2/30-ad ingatlanhányadának 

tulajdonát pedig értékesíti Engel György (sz.: 

Oroszlány, 1980. 06. 09., an.: Szegedi Ilonka Katalin, 

8066 Pusztavám, Tulipán u. 2. sz. alatti lakos) részére 

20.000 Ft vételárért. 
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

182/2017.(X.11.) határozata 

A Pusztavámi Evangélikus Egyház támogatásáról 
 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavámi 

Evangélikus Egyházat támogatja 80.000 Ft-tal az 

evangélikus temető komposztálójának 

(szeméttárolójának) kiépítésére.     
 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

183/2017.(X.11.) határozata 

A Pusztavámi Katolikus Egyház támogatásáról 
 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavámi 

Katolikus Egyházat támogatja 80.000 Ft-tal az 

evangélikus temető komposztálójának 

(szeméttárolójának) kiépítésére.     
 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

184/2017.(X.11.) határozata 

A VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 pályázaton 

(Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 

fejlesztése) való indulásról 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 pályázaton (Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 

infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése) részt vesz. A tervezett beruházás 

a 8066 Pusztavám, Petőfi utca 2. (1230/2 hrsz-ú) számú ingatlanon valósulna meg, 

elsődlegesen a konyhai eszközök fejlesztésére, másodlagosan az ingatlan fejlesztésére 

irányulna. Felhatalmazza polgármester urat a pályázati anyagok aláírására, a 

vonatkozó nyilatkozatok megtételére, továbbá a pályázatíró, bonyolító cég 

kiválasztására és megbízására is. Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 143/2017 (VIII.09.) számú határozatát 

visszavonja.
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A Pusztavámi Német Nemzetiségi  Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 11-i 

nyilvános együttes ülésén hozott határozatai (teljes határozatok a jegyzőkönyvben): 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

70/2017.(X.11.) határozata 

Napirend elfogadásáról 
 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2017. október 

11-i együttes testületi ülés napirendjét elfogadja. 
 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

71/2017.(X. 11.) határozata 

A Landesrat ifjúsági szekciója 2018. nyár végi, szeptember eleji  

találkozójának támogatásáról 
 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Landesrat 

ifjúsági szekciójának a 2018. nyár végére, szeptember 

elejére tervezett találkozóját támogatja. 
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 11-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   alpolgármester 

Ujj József Attiláné  képviselő 

Csordás Mihály  képviselő 

Lisztmayer János  képviselő 

Pintér István   képviselő 

Stipsits Péter   képviselő 

 

Megjelent meghívott: 
 

Dr. Légrádi Gábor  jegyző 

Varga Ferenc    külsős alpolgármester 

 

 

Lisztmayer János polgármester köszönti a Pusztavámi Német Nemzetiségi 

Önkormányzattal közös együttes nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket, 

a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőit valamint a meghívott vendéget. 

Megállapítja, hogy 7 képviselő jelen van, így a képviselő-testületi ülés határozatképes.  

 

Ismerteti a napirendi pontokat.  

 

Napirendi pontok: 
 

 

1.) Véleménycsere, tájékoztató a Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Pusztavámi 

Tagiskolájának a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásába vételéről  

Előadó: Gerlinger Tibor elnök, Lisztmayer János polgármester, Kovács Géza igazgató, 

Dr. Légrádi Gábor jegyző  

 

2.) Egyeztetés a pusztavámi németek kitelepítésének 70. évfordulós megemlékezéséről 

Előadó: Lisztmayer János polgármester, Gerlinger Tibor elnök 

  

3.) Döntés a kábeltévé hálózat értékesítéséről a beérkezett ajánlatok alapján (PickUp, 

ROLET) 

Előadó: polgármester 

 

4.) Egyebek 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 7 igen 

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

Képviselő-testületének 

178/2017.(X.11.) határozata 

Testületi ülés napirendjének elfogadásáról 
 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2017. október 

11-i képviselő-testületi ülés napirendjét elfogadja. 
 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Felkéri jegyzőkönyv hitelesítőnek Pintér István képviselőt, s kéri, nyilatkozatát tegye meg, 

hogy elvállalja-e ezen tisztséget. 

 

Pintér István képviselő:  

 

Elvállalja. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 6 igen 

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

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

179/2017.(X.11.) határozata  

Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról 
 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy jegyzőkönyv hitelesítőnek Pintér 

István képviselőt választja meg. 
 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

              Határidő: Azonnal 

 

 

 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnöke:  

 

Köszönti az együttes nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket valamint a 

Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőit. Megállapítja, hogy 3 képviselő jelen van, így 

a képviselő-testületi ülés határozatképes.  

 

Ismerteti a napirendi pontokat. 

 

Napirendi pontok: 
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1.) Véleménycsere, tájékoztató a Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Pusztavámi 

Tagiskolájának a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásába vételéről  

Előadó: Gerlinger Tibor elnök, Lisztmayer János polgármester, Kovács Géza igazgató, 

Dr. Légrádi Gábor jegyző  

 

2.) Egyeztetés a pusztavámi németek kitelepítésének 70. évfordulós megemlékezéséről 

Előadó: Lisztmayer János polgármester, Gerlinger Tibor elnök 

 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

70/2017.(X.11.) határozata 

Napirend elfogadásáról 
 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2017. október 

11-i együttes testületi ülés napirendjét elfogadja. 
 

Felelős:  Gerlinger Tibor PNNÖ elnöke 

              Határidő: Azonnal 

 

Napirendek 
 

1.) Véleménycsere, tájékoztató a Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Pusztavámi 

Tagiskolájának a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásába vételéről  

Előadó: Gerlinger Tibor elnök, Lisztmayer János polgármester, Kovács Géza igazgató, 

Dr. Légrádi Gábor jegyző 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Van valakinek valamilyen elővezetni valója? Amennyiben nincsen, úgy elkezdjük.  

 

Láthattunk egy anyagot Kovács Géza igazgató úrtól, melyben leírja, hogy hogyan képzelné el 

a dolgot, ha a Német Nemzetiségi Önkormányzat működtetésébe kerülne az iskola. Kb. 

milyen tanári létszámmal, hogyan és miként tudja elképzelni a dolgokat. Gézával beszéltem 

egy pár szót, ami biztos az az, hogy ez a költségvetés nem teljesen pontos, de nem is az volt a 

cél, hogy egy teljesen pontos kimutatást kapjunk. A cél az az volt, hogy nagyjából lássunk 

bizonyos dolgokat. Ez nem új dolog, már 2016-ban volt róla szó, hogy mind az óvodát, mind 

az iskolát nemzetiségi fenntartásba helyezzük. Akkor a KLIK-nél megbukott a dolog, így az 

iskola maradt továbbra is állami fenntartásban. Most ott tartunk, hogy újból megpróbáljuk. De 

mielőtt nekifutnánk, fontos, hogy lássuk a számokat.  

 

Az elmúlt testületi ülésen kaptunk egy anyagot, amit Tibi küldött, ami arról szól, hogy a 

2017/2018. tanév esetében hogyan működne az iskola, ha német nemzetiségi fenntartásban 

lenne. A kapott táblázatokat össze lehet hasonlítani, melyből az látszik, hogy 20 fő 
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pedagógussal van számolva. Tibi, ez a 20 fő ez a gyereklétszámból adódik, vagy ennek 

valami más magyarázata van? 

 

 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnöke: 

 

A gyereklétszámból adódik, ennyi gyerekre, ennyi pedagógushely jár. Ennek a 

pedagógushelynek a bére lehívható.  

 

 

Pintér István képviselő: 

 

Ha nincs kitöltve az állás?  

 

 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnöke: 

 

Akkor is lehívható. 

 

 

Pintér István képviselő: 

 

Akkor eloszthatod a 15 pedagógus között? 

 

  

Gerlinger Tibor PNNÖ elnöke: 

 

Nem oszthatom el, hanem a 15 megkapja a bérét, és én ezt tudom pl. fejlesztésekre költeni.  

 

 

Pintér István képviselő: 

 

Akkor ezek szerint átcsoportosítható fejlesztésekre? 

 

 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnöke: 

 

Igen. Benne van a fejlesztésben a pedagógusok fejlesztése is. Az oktatás fejlesztésére is 

tudom fordítani. 

 

 

Kovács Géza Tagintézmény-vezető: 

 

Dologi fejlesztésre is fordítható.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Akkor 150 gyerekre 20 fő pedagógussal tudunk számolni. A 20 fő pedagógusnak ott van a 91 

MFt bére. Ez az állami támogatás. Emellé jön még be 2 fő, amit még finanszíroz a rendszer – 
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nevelő-oktató munkáját segítők támogatása. Ebből így áll össze egy 126 MFt-os végösszeg, 

amiben benne van a nemzetiségi fenntartást is figyelembe vesszük, ahol benne van, hogy 

gyerekenként 160 EFt-os támogatással számolunk, illetve várhatóan, ha minden rendben 

megy, akkor akár 2018-ban akár 200 EFt-os támogatást is kaphatunk. 

 

 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnöke: 

 

Így van. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A tankönyvtámogatásra 1,8 MFt van betéve. Szóval az állami finanszírozásnál abban az 

esetben, ha ez a táblázat minden előírásnak megfelel, akkor azt lehet mondani, hogy 

összességében 126 950 500 Ft az állami támogatás.  

 

 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnöke: 

 

Ez az idei évre számolva a 92 871 000 Ft-tal áll szemben, mert most ennyi az iskolának a 

teljes költségvetése.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Az igazgató úrtól kapott táblázattal kapcsolatban azt szeretném kérdezni, hogy az elején van 

olyan, hogy intézményvezető és intézményvezető-helyettes. Azért fontos, mert ha úgy 

működik, mint az óvodánál akkor nyugodtan 1 MFt-ot rá lehet számolni, mert ez annyit jelent, 

hogy lesz egy vezetői pótlék és intézményvezető-helyettesi pótlék. Ez az óvodánál is 1-1,2 

MFt-ot jelent.  

 

 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnöke: 

 

Milyen 1 MFt-ról beszélsz? 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A vezetői pótlékról.  

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Intézményvezető pótlékról. A Móninál is 40% plusz jön. Az nem volt számolva, amikor az 

Appel számolta, csak ez rájött pluszba. Ez csökkentette a két összeg közötti különbséget.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 
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Ez azt jelenti, hogy durván 1 MFt-tal meg kell,  hogy emeljük a 94 MFt-ot, ekkor 95,5 MFt-

nál tartunk. Akkor van olyan, hogy caffetéria. Ez mindig problémás dolog volt az iskola 

esetében. Az iskolánál jelen pillanatban állami fenntartásnál nincsen caffetéria rendszer, de 

abba az esetben, ha caffeteriával kell számolnunk, akkor a Gézának a számaival tovább 

számolva, és ha összesen 17 fő pedagógussal, 1 fő iskolatitkárral illetve van 3 fő technikai 

dolgozóval számolunk – ez összesen 21 fő. 

 

 

Kovács Géza Tagintézmény vezető: 

 

Még van 1 fő pedagógiai asszisztensünk is. 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Az óraadó tanár nem kap caffeteriát, ő nem a mi emberünk. 

 

 

Kovács Géza Tagintézmény-vezető: 

 

A pedagógiai asszisztens nálunk állományban van, ő nem óraadó tanár. Ő részmunkaidős. 

Caffeteriánál tudomásom szerint nem feleződik.  

 

 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnöke: 

 

Dehogynem Géza, az feleződik. 

 

 

Ujj József Attiláné képviselő: 

 

Nem így van, a caffeteria az mindegy, hogy teljes vagy részmunkaidős, akkor is teljes 

egészében jár. Ezt nem lehet lefelezni.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Tehát akkor eddig volt 1-1,5 MFt a vezetői pótlékok és ha 22 fővel számolunk caffeteriát, 

akkor ez 2,2 MFt még pluszba.  

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

2,6 MFt, mert 10 hónappal számolva, 120 EFt/fő.   

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Akkor ehhez hozzájön még 2,6 MFt, és gyakorlatilag amit hozzá kell csapni még a 561 400 Ft 

utazási költség. Ez összesen 3,1 MFt, meg még hozzá a vezetői pótlék, akkor 4,1 MFt-nál 
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vagyunk. Ez azt jelenti, hogy ehhez a számhoz még durván 4 MFt-ot hozzá kell tenni. 

Összességében durván saccolva 98,6 MFt a mostani információnk alapján a személy jellegű 

juttatás. 

 

 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnöke: 

 

Lesz még, ha a másik oldalon megnézzük, látható, hogy lesz még plusz a 2019-es évben 

(jubileumi jutalom).  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Ez rendben van Tibi, tegyük hozzá akkor ezt a számot is, akkor 99,4 MFt lesz.  

 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnöke: 

 

Legyen 100 MFt.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Rendben. Ezzel egyszerűbb számolni. Akkor ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ebből a 

költségvetésből összesen 26 950 000 Ft fordítható dologi kiadásokra.  

Itt a dologi kiadásokkal amit szembe kell állítani ezzel, hogy a mostani 92 MFt-ból a dologi 

kiadásokra 19,5 MFt volt beállítva. Ez azt jelenti, hogy plusz pénz ami most dologira bejön, 

az plusz 7 MFt. Ez az, ami megjelenik az iskola esetében plusz pénzként. A többi pénzt 

elviszik a juttatások. Fontos, hogy a dologi kiadásnál 2 tétel, ami jelentős, az a rezsidíj, ami 

terv szinten 8,6 MFt, amit az igazgató úrtól kaptunk táblázatot, illetve ott van az informatika, 

ami 1,2 MFt. Ami még nagy kérdés, hogy mi az, ami a nagy önkormányzatnak a 

kötelezettsége, mi az, amit nekünk be kell vállalni. Mindenki tudja ugyanis, hogy elég rég 

nem volt karbantartás, fejlesztés.  

 

 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnöke: 

 

Ez a 150 fő ez a jelenlegi létszámmal van számolva, ez a következő esztendőben 15 diákkal 

lehet több.  

 

 

Kovács Géza Tagintézmény vezető: 

 

A nagycsoportosok létszámát tekintve várhatóan igen. Nem tudjuk, hogy pontosan hányan 

jönnek fel.  

 

 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnöke: 

 

Ez még 3 MFt pluszt jelent rajta. Ez az egyik, a másik, ami kedvező, hogy az intézményre, 

amennyiben a német önkormányzat fenntartásában van, akkor ott van lehetősége a Német 
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Nemzetiségi Önkormányzatnak mindennemű pályázaton indulni. Ez az intézménynek a 

karbantartására, fejlesztésére mindenre, amire a nagy önkormányzatnak nincsen lehetősége. 

El lehet dönteni, hogy hagyjuk a KLIK-ben, így a nagy önkormányzatnak nincsen dolga vele, 

és majd egy idő után majd az iskola olyan állapotba kerül,  hogy azt mondják, hogy nem 

költünk az iskolára, hanem egy másik iskolába elvisszük a felső tagozatot, utána már csak az 

alsó tagozat marad.  

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Én örülök, ha minden a sajátunk. Én örülnék az iskolának is, csak nagyon sok kérdés 

motoszkál bennem. Ha nekem be kell szállnom x MFt-tal az iskolába, miből fogom 

megcsinálni. Jelen állás szerint egy pályázathoz nem tudok hozzátenni 2 MFt-ot, mert az 

önkormányzatnak nincs 2 MFt-ja. Ha az iskolába nekem be kell tennem 2 MFt-ot, akkor 

honnan fogom előszedni, vagy hitelt veszek fel. Mi a garancia arra, hogy a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat fog nyerni a pályázaton? Idáig sem sokat nyertünk. Az óvodánál 

lett volna lehetőség talán, mert az már a mienk, ott sem adtunk be nagy dolgokat. Az óvodánál 

jövőre fűtéskorszerűsítést kell végrehajtanunk, több MFt-os összeg lesz az is. Nem tudom 

miből fogjuk kigazdálkodni. Mondom ezt azért, mert szeretnénk a konyhát felújítani. 

Beadtunk egy pályázatot, abba is be kellene szállnunk, és nem tudjuk, hogy honnan szedjünk 

egy kis pénzt arra, hogy az önrészünket kifizessük. Én örülnék, ha az iskola a mienk lenne. A 

KLIK az elmúlt 5-10 éve miért nem tett ide egy Ft-ot? Most osztott el a KLIK a környékbeli 

iskolákba több 100 MFt-ot. Csernye 70 MFt-ot kapott felújításra, Bodajk 40 MFt-ot, 

Pusztavámnak 2 MFt-ot nem voltak képesek adni. Vajon miért? Benne lehet az, amit a Tibi 

mond, hogy elviszik az iskolásokat vagy be akarják zárni a felső tagozatot. Én ezt már nagyon 

régóta mondom. Nem örülnék neki, mert ha az iskolából elmennek a gyerekek, bezár a falu. 

El lehet ezen gondolkodni, csak én a másik oldalt is mondom. Honnan lesz rá pénzünk, ha 

nekünk be kell szállni az iskolai fenntartásba. Nem látom. Most nem kell beszállnom, mert a 

KLIK mindent fizet.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Az óvodánál van egy 4 MFt-os pluszunk, az biztos. Az a baj, hogy nem lehet azt mondani, 

hogy 31 MFt-tal többet hozok a faluba, mert a számok nem ezt mutatják. Azért mentem 

végig, ebből lehet látni, hogy a váltás, ami tényleg plusz az 7-8 MFt. Mert a többinek meg van 

a helye. A lényeg az az, amin gondolkodni kell az, hogy nem tudunk vállalni egy olyan 

szerződést az iskolával kapcsolatban, mint az óvodánál bevállaltunk az ingatlanhasználati 

szerződésben. Az ingatlanhasználati szerződésben bevállaltuk, hogy fizetjük a rezsidíjat. 

Illetve bevállaltuk azt is, hogy az ingatlant terhelő mindenfajta karbantartást megcsináljuk. Az 

első variáció nem ez volt, csak egy részét vállaltuk volna át, de így az óvoda nem tudott volna 

működni. Az iskola szemszögéből ezt nem tudjuk bevállalni, amit az óvodánál bevállaltunk, 

mert a rezsi az 8,6 MFt. Ott egy olyan jellegű dolgot tudunk bevállalni az iskolánál szerintem, 

ami biztos és ezzel senkit nem bántva és senkit nem sértve – és valószínűleg akkor az óvodáét 

is át kell gondolni -, hogy igenis ha baj van, akkor odaállunk, kötelezettséget vállalunk. 

Különben át sem fogják adni. Ez egy komoly jegyzői feladat lesz, mivel a két intézménnyel 

lehet, hogy teljesen új szerződést kell kötnünk. Én abban látom a megoldást, hogy az a plusz 

pénz, ami megjelenik, azt a pénzt úgy kell kezelni, mint egy céltartalékot. Ahhoz nem lehet 

hozzányúlni. Ha baj van, akkor ezzel a pénzzel kell megoldani a problémát, és ha nem megy, 

akkor a nagy önkormányzatnak is oda kell tenni magát.  
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Gerlinger Tibor PNNÖ elnöke: 

 

Én 2 nappal ezelőtt a Gézával átbeszéltem, azóta is az jár a fejemben, hogy még meg sincs a 

pénz, de már megjött az étvágyunk hozzá. Ezt arra értem, hogy kapásból mindjárt 2 fővel 

bővítettük az oktatási intézményben a pedagógusok létszámát.  

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Jól van Tibi, de van egy szakmai döntés erre.  

 

 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnöke: 

 

Ezt csak most mondom, a Gézával való beszélgetés úgy történt, hogy a KLIK-nél Géza 

megigényelte, mi meg be is tettük a pénzt erre a két főre. Kapásból ez 16 MFt. Mi vastagon 

számoltunk itt. Mi van akkor, ha első évben nem a bővítéssel kezdünk, mert akkor mindjárt 

másképp állnak a számok, mert akkor már 20 MFt felett van. Ami egy céltartalék, amivel 

esetleg egyfajta másik megoldással ezt a problémát meg lehetne oldani. 

 

 

Pintér István képviselő: 

 

Itt kellene az igazgató úr, hogy van-e rá lehetőség?   

 

 

Kovács Géza Tagintézmény-vezető: 

 

Tulajdonképpen itt a két fő igényével, 4,5 MFt-tal nő a költség. Én mivel most lesz a 

költségvetés-tervezet ősszel a tankerületnél, nem leszek annak a tudásnak a birtokában, hogy 

2018/2019-es tanév kinek a fenntartása alatt fog elindulni, ezért ennek a költségvetés-

tervezésnél ennél a tankerületnél újra be fogok próbálkozni a két fő bővítésnek. Én nem tudok 

mást szem előtt tartani, csak az iskola érdekét. 

 

 

Ujj József Attiláné képviselő: 

 

Ez természetes, mindig is az iskola érdekeit kell nézni. 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Gyakorlatilag azért néztem meg ezt a számsort, mert az elv az a régi, egy olyan területről 

beszélünk, amihez én nem értek. Van egyfajta szakmai vezetés, aki javaslatot tesz. A másik az 

a 20 MFt az nem 20 MFt, a Géza az előbb elmondta, hogy mennyi pénz. Ne mondjál túl nagy 

számokat! 
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Stettner Attila alpolgármester: 

 

Azt mondta az elnök úr, hogy még nincs is itt a pénz, és már vannak igények. Hát nekünk 

semmilyen igényünk nincsen, mi csak a számokat szeretnénk látni. Az igényeket nem mi 

támasztjuk, hanem a tantestület, meg amit hoztok. Mi még nem kértünk semmi. De úgy 

mondtad, mintha mi kértünk volna bármit is. Mi nem igényeltünk még semmit. Nekem 

semmilyen igényem nincs, csak működjön normálisan az egész dolog.  

 

 

Pintér István képviselő:  

 

Egy komoly dologról beszélünk, ezt már 3 éve is tudtuk és 3 éve is nagyon nagy fejtörést 

okozott ez nekünk. Akkor első körben elutasítottuk egyébként az óvodát is, meg az iskolát is, 

mert rendkívül tartottunk tőle, hogy fog az egész működni mind anyagilag, mind 

szervezetileg. Aztán akkor össze lettek hívva a szülők is stb. Aggályok voltak. Végül 

elindultunk egy irányba és azt mondtuk, hogy nézzük meg az óvodát. Az, hogy az iskola az 

nem sikerült az nem rajtunk múlott, hanem a KLIK-en. Mindenkiben egy kicsit az volt, hogy 

lássuk meg az óvodát, hogy működik. Ha az jól működik, akkor lépjünk tovább. Azt már 

látjuk, annyival előrébb vagyunk, mint 3 éve, hogy az óvoda – én azt gondolom, hogy 

működik. Ami a legfontosabb az, amit az intézményvezető asszony mondott, hogy elégedett a 

fenntartással. János azt mondta, hogy plusz 4 MFt-tal beljebb vagyunk önkormányzatilag. Az 

óvoda az OK. Az iskola egy nagyobb nagyságrend. Nagyobb létszámról van szó, gyerekekről, 

pedagógusokról. Egy sokkal komolyabb dolog, és ebben nagyon nehéz azt mondani, hogy 

induljunk-e vagy nem. Szerintem ebben dönteni kell. Amit látok: nekem két gyerekem is 

odajár, gyakorlatilag az iskola infrastruktúrája teljesen leromlott. Annak a felújítása az én 

véleményem szerint 100 MFt-os nagyságrendű. Bennem kérdés sem volt, hogy ide hozzuk a 

gyerekeket. Viszont ha egy pár év múlva el kezd hullani a vakolat, el fogják vinni a 

gyerekeket. Mint mondtátok és én is hallottam, több községben felújították az iskolát, mi 

kimaradtunk belőle. Kérdés, hogy van-e esélyünk, vannak-e ilyen pályázatok, tudtok-e erről. 

Hol tart ez a dolog? Van-e esélyünk, hogy elnyerjünk egy 80-100 MFt-os pályázatot? Mert ha 

nincs, akkor új úton kell elindulnunk, akármennyire veszélyes is ez az új út. Amit a János is 

mondott és a Tibi is megerősített a céltartalék, ha ebből bejön nekünk 7-8 MFt, és abból 

tudunk egy 3-5 éven keresztül céltartalékot képezni, az tud lenni egy 40-50 MFt, amiből 

tudunk lépni. Fontos, hogy az iskola meg tudjon maradni.  

 

 

Kovács Géza Tagintézmény-vezető: 

 

Igen, a pályázatokkal az a gond, hogy az iskola nem önállóan gazdálkodó, éppen ezért az 

ilyen fejlesztési pályázatoknál mindig önrészt van. Erre meg a jelenlegi fenntartó nem biztosít 

semmi forrást, és ebből adódóan nem tudunk elindulni pályázatokon. Ezt kudarcként is élem 

meg, hogy olyan dolog, hogy 3-as teremnél fenn az emeleten a nagy épületben beázás van. A 

nyílászárók egy az egyben cserére szorulnának. Ha lenne olyan pályázat, ahol nem kell 

önrész, meg lennénk mentve. 

 

 

Csordás Mihály képviselő: 

 

Tibi, Te ki tudnád ezt egészíteni? Mert azt mondtad, hogy azért lennének lehetőségek. De 

gondolom ott is úgy működik, hogy valamilyen önrészt hozzá kell tenni.  
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Gerlinger Tibor PNNÖ elnöke: 

 

A helyzet az óvodával kapcsolatban azt, és ezt az Évi is meg tudja erősíteni: tavaly kaptunk 

egy levelet, előtte egy országos konferencián a szószóló úr érdeklődött, hogy hogy mennek a 

dolgok. Nincs elengedve a keze senkinek. A szószóló az a kapocs, aki összetart a 

nagypolitikával bennünket, ahonnan a pénz jön. Azt tudjátok, hogy 2 950 000 Ft-ot kapott a 

Német Nemzetiségi Önkormányzat, ebből 1 MFt a megnövekedett feladatoknak az ellátására, 

a másik 1 950 000 Ft-ot azt fejlesztésre kaptuk. Be kellett adnunk, hogy mit szeretnénk 

csinálni, és mivel hogy 4 hónap után nem fognak több MFt-okat adni, akkor örültünk ennek a 

pénznek. Ehhez még hozzátettünk 1,1 MFt-ot és ebből lettek az ajtók, nyílászárók kicserélve. 

Sikerült homokot hoznunk. Abban az esetben, ahol az iskola is és az óvoda is az övék, ott 

mindegyik intézmény kapott plusz pénzt. Úgy tudom, hogy az idei évben több maradvány fog 

képződni, februárban fogom megtudni, hogy esetleg mennyit kaphatunk újabb fejlesztésre. 

Ebből szeretnének rendszert csinálni, és ha ez így működik, akkor mindig van egy kis 

lehetőség. Azok a pályázatok, amiken 100 MFt-ot lehet igényelni, annak a lehetőségét még 

nem ismerjük, mert igazából ez egy 4-5 éves dolog még csak, ahol a német önkormányzatok 

tartják fenn az intézményeket.  

 

 

Ujj József Attiláné képviselő: 

 

Nekem az a véleményem, ha ennyire rossz állapotban van az iskola, akkor nem szabad 

nagyon hezitálnunk, meg kell lépni, legyen meg a lehetőség, hogy váljon ki a KLIK-ből az 

iskola, és induljunk meg ezen a járható úton. Ha a KLIK-nél marad a suli, nem történhet meg 

a fejlesztése, és előbb utóbb annyira leamortizálódik a suli, hogy be fogják zárni. Az nem jó a 

falunak sem. A falunak az legyen a célja, hogy az iskolát megtartani, és ki fogjuk valahogy 

gazdálkodni.   

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Ezt a „valahogyant” kifejtenéd nekem? 

 

 

Ujj József Attiláné képviselő: 

 

Hát én szeretném még jobban látni a számokat, kell pályázatfigyelő, aki azonnal jól tud 

pályázni. Mert szerintem nem történtek meg időben a pályázások, jobban rámenősnek kellett 

volna lenni, jobban körüljárni a lehetőségeket. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Eta, több dologra nem figyeltél, amit elmondtam. Én nem vagyok iskola ellenes. Azokról a 

pályázatokról, amiről a Tibi itt beszél, 3-4 MFt várható. A felmerülő hiányosságok, meg amik 

itt szóba kerülnek, azok nagyság rendileg mások. A lényeg az ott van, hogy attól, hogy mi át 

fogjuk venni, van két évünk. Minimális változások lesznek az iskolánál. Csak tűzoltást tudunk 

csinálni. Ha majd látni fogod a költségvetést, akkor látni fogod, hogy nem lesz rá több pénz. 
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A Géza szépen leírta – ha elolvastátok – mi az ami kell. Külső hőszigetelésbe nem tudunk 

gondolkozni. 3-4 MFt az arra jó, hogy szakaszonként ki lehet cserélni 1-2 ablakot. Értem én, 

hogy mi az, amit Te mondasz, csak azt kell tudni, hogy mi az amit itt bevállalunk. Majd el 

kell dönteni neked, mint a Pénzügyi Bizottság elnökének, hogy ha hirtelen kell a 3 MFt, akkor 

honnan, mit mondunk. Ez nálunk fog lecsapódni az önkormányzatnál. Mi nekünk ott kell 

állunk, mint kötelezettségvállalóknak A Német Nemzetiségi Önkormányzatnál nem tud 

lecsapódni, és ezért lesz név szerinti szavazás.   

 

 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnöke: 

 

Annyit szeretnék mondani, hogy eloszlassuk ezt a lila ködöt, hogy én megszervezek 

ismételten egy szakmai utat, ha megkapjuk a táncos buszt, akkor nagy szeretettel elviszem a 

képviselő-testületet azokhoz az önkormányzatokhoz, ahol már mennek az iskolák. Taksony 

esetében plusz építettek is még. Ahhoz, hogy hogy sikerült ehhez a pénzhez hozzájutni, azt 

nem tudom, de pályáztak rá. Én szeretném, ha minden képviselő beülne a kisbuszba és nem 

egy iskolát fogunk megnézni csak.  

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Ezzel kapcsolatban az lenne a kérésem, hogy olyan iskolát keressünk, ahol ugyanannyi gyerek 

van, mint nálunk. Taksonyban legalább 300-400 gyerek van. Nagyon könnyen eltartják az 

iskolájukat. Nálunk 150 gyerek van. Ilyen iskolát kell keresni. De szerintem ilyen nem sok 

van, akit 150 gyerekkel üzemeltet nemzetiségi önkormányzat. Az Eta néninek is válaszolnék: 

pályázhattunk volna mi, csak nem az iskolára, mert az iskola a KLIK-é. Mi pályázunk 

mindenre, ha tudunk. Csak már előbb is szóba jött az önrész. Mindig az önrésszel van a baj. A 

nincsből nem tudok önrészt hozzá tenni. A Nemzetiségi Önkormányzat is akkor fog tudni 

pályázni, ha lesz hozzá egy kis önrésze. 

 

 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnöke: 

 

Én úgy gondolom, hogy figyelik azokat az önkormányzatokat ahol szükség van segítségre, és 

meg is fogják nézni, hogy hogyan tudnak segíteni. Nem fogják az önkormányzatoknak a kezét 

elengedni. Én csak azt a dolgot látom, hogy menjünk el, nézzünk körül.  

 

 

Pintér István képviselő: 

 

Az óvodánál is valóban voltak olyan dolgok – ahogy János is mondta -, mikor az 

önkormányzatnak hirtelen a zsebébe kellett nyúlni. Pont a bérek voltak ezek. De 

összességében azt mondom – Eta nénit megerősítve -, hogy nem látok más kiutat igazából. Jó 

dolog elmenni mindenhova, de ahogy Attila is mondta, valóban egy hasonló nagyságrendű 

iskolát kéne keresnünk, annak elkérni a költségvetését, azt a Pénzügyi Bizottság átnézné, és 

akkor látnánk valóban.  

 

 

Stipsits Péter képviselő: 
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A legnagyobb gond itt az iskola állapota. Ha a KLIK ebbe valóban egy forintot sem fog 

beletenni, akkor az iskola tönkremegy. Akkor vagy azt fogja csinálni, hogy korlátozza az 

iskola működését és valóban elviszi a gyerekeket – mivel a Radnóti tagintézménye vagyunk – 

a Radnótiba, és meghagyja itt az alsó tagozatot. Ez a veszély mindenképpen a fejünk felett 

van. Én sem látok jó megoldást. A két nagyobb bizonytalanból a kevésbé kockázatosat kell 

vállalni. Az egyik kockázat az, hogy megszűnik, mert nem fog az állam beletenni egy forintot 

sem, a másik kockázat meg, hogy nem tudjuk, hogy ez milyen terheket ró az önkormányzatra.  

 

 

Varga Ferenc alpolgármester:  

 

Gondolom az iskola is ugyanúgy az önkormányzat kezelésében van, maga az épület ugyanúgy 

az önkormányzathoz tartozik. Tehát attól, hogy átveszi a Nemzetiségi Önkormányzat, attól az 

iskola, mint épület a nagyönkormányzatnak a hatásköre. Neki kell ezt a fejlesztést megtennie. 

Csak gondoljunk rá, hogy úgy néz ki, hogy az óvodában, ami a mienké, ott elég komoly 

beruházásra van kilátás. Azt azért ne felejtsük el, hogy az is nagyon sok pénzbe fog kerülni. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Annyit kell eldöntenünk, hogy mekkora kötelezettséget tud bevállalni az önkormányzat. Jelen 

pillanatban az iskolára semmi kötelezettségvállalásunk nincsen. Ha rálépünk egy útra, akkor 

egy olyan útra fogunk rálépni, ami nem zsákutca. Azért nem zsákutca, mert egy év után 

mondhatom azt is, hogy mégsem tudom üzemeltetni és visszaadjuk a KLIK-nek.  

 

 

Csordás Mihály képviselő: 

 

Itt azért sok minden elhangzott ezt a kérdést feszegetve. Érzelmi dolgok is szóba jöhetnek, 

meg a pénzügyi dolgok is. A pénzügyi adatokat részben látjuk, még akkor is, ha lehetnek 

benne kisebb eltérések is. Illetve említetted, hogy egy év után benne van a lehetőség, hogy 

visszacsináljuk a folyamatot. Egy év alatt gondolom az iskola azért nincs olyan állapotban, 

hogy összeomoljon. Ezért azt kijelenthetjük, hogy egy évig biztosan működőképes lesz az 

intézmény, illetve ha maga az ingatlan is olyan állapotban lesz, hogy olyan problémás lesz a 

dolog, akkor vissza lehet csinálni és lehet várni a lassú kimúlásra, ahogy feltételezzük. Bár 

nem tudom, hogy ezek a feltételezések min alapszanak, mert múltbéli dolgokból a jövőbeli 

dolgok nem egyértelműek. Tehát ha eddig nem fordított a KLIK semmit a létesítmény 

fenntartásához, az nem jelenti azt, hogy ezentúl sem fog.  

 

 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnöke: 

 

3 éven belül Misi nem lesz fejlesztés. 

 

 

Csordás Mihály képviselő: 

 

Ez így kijelenthető? Ez biztos? 
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Gerlinger Tibor PNNÖ elnöke: 

 

Én voltam a KLIK-nél, erre én fókusz kérdést tettem fel.  

 

 

Csordás Mihály képviselő: 

 

Így a számokból kiindulva a működési költségek adottak, ha a létesítményre egy év alatt 

semmit nem fordítunk, illetve van némi plusz ráfordítható, akkor véleményem szerint be kell 

vállalni, hogy a folyamat el legyen indítva, a döntéshozók meg úgysem mi vagyunk ebben a 

kérdésben. Nem tudom, ki a végső döntéshozó? 

 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnöke: 

 

Tudod Misi, ez úgy működik, hogy a testületnek, ha ezt eldöntötte kell hoznia egy határozatot 

a KLIK felé, hogy le szeretné választania Móri Radnóti Miklós Általános Iskoláról a 

Pusztavámi Általános Iskolát. Ezzel párhuzamosan mehet az Országos Német 

Önkormányzathoz a kérelem elbírálásra, hogy át szeretné venni a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat, és ezt párhuzamosan fogja aláírnia Balogh Miniszter úr. Február 28. a 

határidő, hogy leválassza, meg, hogy nekünk a kérelmüket befogadja és aláírja, hogy igen 

vagy nem.  

 

 

Csordás Mihály képviselő: 

 

3 évvel ezelőtt nem járultak hozzá. Most miből remélhetjük, hogy most ezt megteszik?  

 

 

Gerlinger Tibor képviselő: 

 

Tavaly nem járultak hozzá.  

 

 

Csordás Mihály képviselő: 

 

Elnézést. 

 

 

Stipsits Péter képviselő: 

 

Ha papírforma szerint minden stimmel, akkor a KLIK-nek megvan az a jogosítványa, hogy 

mindenféle indoklás nélkül azt mondja, hogy nem? 

 

 

Gerlinger Tibor képviselő: 

 

A KLIK véleményezheti, javasolhatja, hogy engedi vagy nem. Most ha a Kistérségi 

Társulásban nézünk egy összlétszámot és egy nagyobb volumenű pályázat van kilátásban a 

gesztorintézménynek, és neki a létszámra szükség van, akkor kellünk. Ha jól tudunk lobbizni 

és ki tudunk onnan jönni, akkor szerencsénk van.  
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Kovács Géza Tagintézmény-vezető: 

 

Itt tulajdonképpen annyi, amire tudomásom szerint amire a KLIK hivatkozhat ha megtagadja, 

hogy az iskolát átadják, hogy mennyire látja biztosítottnak a továbbiakban a működését, tehát 

a finanszírozási oldalát az egésznek.  

 

 

Csordás Mihály képviselő: 

 

De hát ha csak ezen múlik, akkor gondolom ehhez egy költségvetést kell benyújtani, hogy 

hogyan lesz az intézménynek a finanszírozása. Ott meg olyan számok kerülnek oda, ami 

nagyságrenddel meghaladja a jelenlegit.  

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Valakinek még valami? Kell-e még valakinek valamilyen plusz információ, mert akkor 26-án 

döntünk ebben a kérdésben. 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Jó lenne látni a rezsit.  

 

 

Krebsz Ferencné képviselő: 

 

Itt benne van a rezsi. 

 

 

Csordás Mihály képviselő: 

 

Nekem annyi volna a kérdésem, ha a működési kiadások azoknak megvan a megfelelő 

bevételi oldala, akkor itt egy év alatt nem merülhet fel olyan, hogy plusz pénzösszeget kell 

hozzátenni.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Az lenne a kérésem felétek, hogy ha bárkinek bármi kérdése van 23-ig, addig kérem jelezze, 

és akkor a 26-i testületi ülésen döntenünk kell.  

Úgy gondolom, hogy mindenki elmondta, amit gondolt. Döntést most nem kell hoznunk.  

 

 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnöke: 

 

Annyit szeretnénk mondani, hogy nincs messze tőlünk Baj. Hasonló gyereklétszámmal 

vannak, és esetleg őket is meg lehet nézni.  

 



 21 

 

Krebsz Ferencné PNNÖ képviselő: 

 

Ha most elmegyünk egy iskolába és megnézzük, hogy ott jobb, az teljesen más dolog. Nem 

tudjuk, hogy Baj-on az önkormányzat milyen anyagi körülmények között van. Azt tudjuk, 

hogy saját önkormányzatunk milyen anyagi körülmények között van. Azt sem tudjuk, hogy 

Bajon az iskola pl. milyen állapotban volt, mikor átvették stb. Azt tudjuk, hogy a mi 

iskolánkra mennyit kellene költeni. A Géza leírta, hogy forráshiány miatt nem terveznek 

felújítást. Mindenkinek ketté kellene szakadnia, az önkormányzat nem tudja, hogy hogy fog 

tudni segíteni nekünk fenntartani az iskolát.  

 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

Ha meg tudunk állapodni, ha mindenki betartja a megállapodást és nincsenek önálló 

kalandozások, akkor meg fogjuk tudni oldani. Ha önálló magándolgok vannak, úgy nem 

fogjuk tudni megoldani. Ha aláírunk egy megállapodást, akkor annak minden betűje 

mindenkire igaz.  

 

 

2. napirendi pont: 

Egyeztetés a pusztavámi németek kitelepítésének 70. évfordulós megemlékezéséről 

Előadó: Lisztmayer János polgármester, Gerlinger Tibor elnök 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A kitelepítés 70. évfordulójáról kell beszélnünk, mert hamar itt van. A következő választási 

lehetőségek vannak:  egy nagyszabású megemlékezést szeretnénk létrehozni, kocsis 

felvonulás stb. hívunk vendégeket Geretsriedből stb. Itt vagyunk október közepén, el kéne 

döntenünk, hogy mit akarunk csinálni, illetve ki és mi az, amit bevállalt. Úgy gondolom, hogy 

több variáció van, de az egyik variáció az, hogy ugyanazt megcsináljuk, mint az idén: 

odamegyünk, koszorúzás, műsor, állófogadás és ennyi. Variáció lehet, hogy kicsikét jobban 

kinyitjuk a kocsis felvonulást, elhangoznak a beszédek, megkeresünk egy-két embert 

Pusztavámon, aki nem kitelepített, hanem itt élte át a kitelepítést gyerek fejjel, 

nyilatkoztatnánk őket, ők elmondanák, hogy ők hogy látják ezt az egészet. Ezzel 

párhuzamosan pedig meghívunk vendégeket Geretsriedből és Nickelsdorfból. Ha meg egy kis 

szerencsénk van, akkor el is tudnak jönni akik a kitelepítést átélték. A művelődési házba egy 

kis vendéglátást szerveznénk nekik, projektoron vetítenénk nekik stb. A harmadik variáció az 

lenne, hogy ezt az egészet így bonyolítanánk plusz annyival, hogy akkor lenne valamilyen 

színdarab. Én ezeket a lehetőségeket látom. Itt nem bállal kell végződnie a dolognak, itt az 

emberekkel beszélgetni kell. Ebből a nagyönkormányzat nem szállhat ki, ez egy települési 

rendezvény lesz. Ki mit gondol róla?  

 

 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnöke:  

 

A szüret után egy kicsit vegyes érzelmeim vannak ezzel kapcsolatban. Én ezt úgy képzeltem 

el annak idején, ahogy ez tényleg Pusztavámon volt. Ehhez azonban egy hatalmas nagy 

összefogás kell annak a korosztálynak, mint az enyém. Esetleg az idősebbekből, akik átélték 
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ilyen korban. Ezt a pusztavámi nyelvjárásban gondoltam, hogy ezt végig egy színdarabba le 

kellene játszani. Ehhez kellenek az iskolások, táncosok, akik ezt a dolgot véghez vinnék… 

 

 

Stipsits Péter képviselő: 

 

Meg aki megírja a színdarabot is.  

 

 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnöke:  

 

Van rá ember, és egy forgatókönyvet is tudnék rá. (Röviden felvázolja a történetet.) 

 

 

Stipsits Péter képviselő: 

 

Annyit tennék hozzá, hogy ez egy szép dolog, de ehhez baromi sok idő kell Tibi. Nekem a 

volt feleségem zenepedagógus, aki több ilyen darabot, musicalt szervezett, vezetett. Ezt 

összerakni az több hónapos dolog, ez egy komoly munka. Ezt énszerintem ilyen formában el 

kell felejteni, el kell kezdeni készíteni és majd egy következő alkalommal megcsinálni.  

 

 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnöke:  

 

Ez a 70. éves évfordulóra kellene. 

 

 

Stipsits Péter képviselő: 

 

Én tudom Tibi, de szerintem nincs realitása a dolognak. Jól hangzik, de ez egy nagyon nagy 

munka.  

 

 

Csordás Mihály képviselő: 

 

Itt azért nagy kérdés, hogy az idő rendelkezésre áll-e. A kezdeti lépések megtörténtek? Amit a 

Peti felvázolt, hogy az időbe belefér-e, hogy valakit megkérni, hogy írja meg a szöveget, mert 

ez időigényes. Ruha stb. Amúgy a gondolat jó.  

 

 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnöke:  

 

 A ruha adott: a pusztavámi népviselet.  

 

 

Varga Ferenc külsős alpolgármester: 

 

Egyébként az elképzelés szerintem is jó, a 71. évfordulóra meg lehet csinálni. Úgy gondolom, 

hogy az iskolások is már a március 15-ét gyakorolják.   
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Csordás Mihály képviselő: 

 

A gyerekeknek ez egy 1,5-2 hónap szerintem.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Az egyik dolog az, hogy eldöntsük, hogy mit akarunk csinálni. 4 hónapunk van rá. Azt kell 

eldönteni, hogy meg lehet-e tanulni egy kb. 20 perces darabot.  

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Nálam kettő dolog, ami megütötte a fülemet: a szüret és, hogy beszéltem az Anikóval. A 

szüretnél nem tudom, hogy min van megsértődve, az meg, hogy beszéltem az Anikóval az 

meg egy másik dolog. Mert előtte meg kellene beszélni a képvelő társaiddal, utána kell 

megbeszélni az Anikóval, hogy én mit gondoltam. Ha nem beszélek a képviselő-társaimmal 

akkor én hiába gondolkodok és próbálok szerezni mindenkit, nem tudok. De ha beszéltél az 

Anikóval, akkor az Anikóval már biztosan megbeszélted azt is, hogy mit kéne előadni. Akkor 

már van egy lépés. Akkor azt mond el nekünk, hogy mit mondtál az Anikónak. Ez egy jó 

dolog, csak akkor haladjunk vele. Csak itt van október, ha a polgármester úr nem hozza 

ülésre, akkor januárban kezdünk el vakarózni, hogy mit csináljunk a 70. éves évfordulón. 

 

 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnöke:  

 

A hozzáállásoddal van baj. A Géza el tudja mondani, hogy az Anikót megkérdeztem, hogy ha 

ez a dolog ma előkerül, tudnak-e ehhez gyerekanyagot adni, aki nekem ebben segít. Erről 

beszéltünk csak.  

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

De miért nem mondtad el? Akkor mond el, hogy miről van szó. 

 

 

Varga Ferenc külsős alpolgármester: 

 

Én annyit szeretnék mondani, hogy fontos eldönteni, hogy pontosan mit fogunk csinálni, de 

nekem a február 10. ütötte meg a fülemet. Ugye február 10. utolsó farsang hétvége, amikor 

svábbált szoktunk rendezni. Azt is beszéltük, hogy ennek az ünnepségnek talán nem egy bálba 

kéne fulladnia.  

 

 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnöke:  

 

Február 9. a kitelepítésnek az ideje. Pusztavámon akkor volt. Pont addigra jön ki a 70 év. 

Most az, hogy utána itt vannak a Nickelsdorfiak és utána vendéglátjuk, ez senkinek nem 

ütheti meg a fülét, ezen senki nem botránkozhat meg, hogy utána egy svábbállal érne véget.  
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Pintér István képviselő: 

 

Jánosnak van igaza, ez nem egy olyan megemlékezés, esemény, amit egy bállal kéne zárni. 

Nekem az a véleményem az egész történetről,  hogy a színdarabot egy picit soknak tartom, 

viszont az a biztos, hogy nem az első variáció kellene, mint ami eddig volt. Az átlagosnál 

többet kell viszont hozzáadni a dologhoz. Egy szép magasztos rendezvényt kell szervezni. 

Hogy kinek kell ezt szervezni? Véleményem szerint annyira nemzetiségi dolog, hogy ennél 

nemzetiségibb dolog nem lehetne. Én azt gondolom, hogy a Nemzetiségi Önkormányzatnak 

kell ezt megszervezni, de ez csak akkor működik, ha félre tudjátok tenni a dolgaitokat és 

tényleg egy cél érdekében tudtok együtt dolgozni. Itt a nagyönkormányzatnak egy szerepe 

van, mindenben támogatni a Nemzetiségi Önkormányzatot a szervezésben, csak anyagilag. A 

művelődésszervező álljon rá. Én ezt az egész kérdést így látom, csak nem lenne jó, ha 

félreértelmezett emberi dolgok miatt félrecsúszna. Nekem ez a véleményem.  

 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnöke: 

 

Beszéltem már akkor egy drámapedagógussal, amikor itt volt a tábor. Ő nagyon szívesen 

felvállalja azt mondta. Nagyon gyorsan meg lehet ezt tanulni, ha olyan emberek vannak, akik 

a saját Mundartot beszélik Pusztavámon.  

 

 

Pintér István képviselő: 

 

Sajnos láttuk a levelezésetek egymás között, ez így nem fog működni.  

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Hallottad, most is az én hozzáállásommal van a baj.  

 

 

Pintér István képviselő: 

 

Azt javaslom, ne menjünk el egy irányba, ne menjünk el személyeskedésbe. A Nemzetiségi 

Önkormányzat megmutathatná azt, hogy újra egységes, újra együtt tudtok dolgozni. 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Egyértelmű. De ha megsértődik én nem tehetek róla. Ha az ember mond egy kritikát, akkor 

megsértődik. De ő minket nem kérdezett meg – a Varga Feri a tanúja – a szürettel 

kapcsolatban.  

 

 

Csordás Mihály képviselő: 

 

Csak akkor annyi, tehát az alapkérdés az volt, hogy nekünk döntenünk kellene, hogy egyes, 

kettes vagy hármas variációt válasszuk-e. Most így akik hozzászóltak nagyvonalakban azt 
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vettem le, hogy a hármas szintet javasoljuk. Egy kész tervet össze kellene állítani akkor a 

Nemzetiségi Önkormányzatnak, felelősökkel, határidőkkel. Akkor utána lehetne látni, hogy a 

hármas programcsoport véghez vihető-e, az idő elegendő-e. Ha nem, akkor egy fokozatot 

vissza kellene lépni a kettesre, és akkor nincs színdarab van a többi része a történetnek. István 

amit mondott, egy alap ünnepséghez képest biztos, hogy többet kellene nyújtani, és szerintem 

akkor döntsünk ez ügyben. 

 

 

Stipsits Péter képviselő: 

 

Kit terhelnek ennek a rendezvénynek a költségei? 

 

 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnöke: 

 

A Nemzetiségi Önkormányzatot. Van erre forrásunk. 

 

Lisztmayer János képviselő: 

 

Mert nyilván lesz költsége a drámapedagógusnak is.  

 

 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnöke: 

 

Ez még csak egy beszélgetés volt, hogy elvállalja-e.  

 

 

Krebsz Ferencné PNNÖ képviselő: 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat felé számlaképes kell, hogy legyen.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Mit szólnátok a következő dologhoz: Istvánnak igaza van, félre kell tenni a konfliktust. 

Világos, hogy gondok vannak. Ezek a gondok fenn fognak állni 2 hónap múlva is. Ezek az 

emberek, akik itt ülnek, mindegyiküket pusztavámi emberek választották meg. Ezt nem 

szabad elfelejteni és én igyekszem félretenni. Az a javaslatom, hogy kell írni mind Geretsried 

mind Nickelsdorf polgármesterének. A levélben tisztelettel meg kell őket hívni erre a 

rendezvényre. Egy dolgot kell mindenképpen eldönteni, hogy mikor legyen az a bizonyos 

dátum.  

 

 

Varga Ferenc külsős alpolgármester: 

 

Pontosan, ez a legfontosabb, mert ők már most várják a dátumot, mert úgy tudnak csak 

tervezni.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 
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Ebben a levélben meg kell őket kérni, hogy ha egy mód és lehetőség van, próbáljanak még 

ebben az évben visszajelezni, hogy hány emberre számíthatunk.  

Azzal én is egyetértek, amit István és Misi mondott, hogy az első variációról ne is beszéljünk. 

Én a második variáció irányába hajlanék, mert az követhető, ami azt jelentené, hogy 

találkoznánk itt a Faluháznál valamikor, amikor lenne egy megemlékezés, elhangzanának a 

beszédek és tényleg ha meg tudjuk szervezni, akkor innen egy felvonulással elmennénk a 

művelődési házig. Ez egy kicsikét plusz lenne. A másik oldala az lenne, hogy Pusztavámon 

van talán még 7 vagy 8 ember, aki itt élt a településen és még most is itt él a településen, aki 

valahogy kamasz fejjel átélte ezt a történetet, emlékszik még rá és vállalnák, hogy eljönnek és 

beszélnek róla egy kicsit. Ehhez lehetne hozzátenni azt a lehetőséget, amit a Tibi mondott, a 

színdarabos variációt. Ha ezt így összességében összeállítaná a Nemzetiségi Önkormányzat, 

akkor lehetne látni, hogy mennyi lenne a költsége a Nemzetiségi Önkormányzatnak, a 

Települési Önkormányzatnak, az iskola részéről mit vállal be, mit nem vállal be. Egy ilyen 

forgatókönyvet tudok én elképzelni. Akkor tudunk elindulni. Az időpontot pedig döntse el a 

Nemzetiségi Önkormányzat.  

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Ha javasolhatnék én az elnök úrnak, én 9-én pénteken csinálnám meg ezt az ünnepséget és 

akkor másnap lehetne a bál. Eljönnének a németek csütörtökön, pénteken itt lennének egész 

nap a megemlékezésen, szombaton meg itt maradhatnának bálba és vasárnap meg 

hazamennének.  

 

 

Krebsz Ferencné PNNÖ képviselő: 

 

Szerintem ez így jó lenne.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Legalább már van valami időpontunk van. De akkor sietnünk kéne eldönteni, hogy mit is 

akartok pontosan.  

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Az lenne a lényeg, hogy mindenféle képpen helyi dolog legyen, ne egy általános.  

 

 

Varga Ferenc külsős alpolgármester: 

 

Mi beszélgettünk erről valamikor szeptemberben egy ilyen nemzetiségi civil szervezetes 

fórumon. Felmerült egy pár dolog, amit én jónak találtam. Felmerült az, hogy legyen egy 

kivetítőn kisfilm riportokkal vagy fényképek. Volt egy olyan ötlet is, hogy ki lehetne vetíteni 

egy régi Pusztavám térképet és imitálni, ahogy tűnik el a sváb lakosság stb.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 
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Misi jelezte, hogy neki 10 perc múlva el kell mennie, de szeretne az egyebek napirendi 

ponthoz valamit. Így javaslom, hogy hozzuk előre az egyebek napirendi pontot.  

 

 

4. napirendi pont: Egyebek 

 

Csordás Mihály képviselő: 

 

Egy kérésem lenne, mivel el kellene mennem időre, hogy a piac környékén a piacozók 

állandóan rumlit hagynak maguk után, ebben a kérdésben lehetne-e előrébb lépni. Hét közben 

szemét van, hétvégén szemét van. Most már rájöttek arra, hogy a piacudvarnak van egy hátsó 

oldala, ami mögé sok papírdobozt lehet tenni meg egyéb szemetet elhelyezni. A rendrakás a 

végén úgy történik, hogy odagyűjtik a papírhalmazt és elvonulnak. Lehet-e hatni valahogyan 

rájuk?  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Természetesen meg kell oldani ezt a dolgot. Meg kell kérdezni mindig, hogy pontosan mikor 

jönnek oda, mikor mennek el. A Hadusék pedig oda lesznek küldve, hogy megnézzék, hogy 

rendben összepakoltak-e.  

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Kellene egy szándéknyilatkozat a települési önkormányzattól. Az idén Mányon volt a 

Landesrat ifjúsági szekciójának a találkozója és ott voltunk mi is. Bejelentkeztem az 

irodavezetőnél, hogy ezt meg tudnánk csinálni Pusztavámon is. Ott volt a Feri is és a Zsuzsi 

is. Tegnap kaptam egy e-mailt, küldte az irodavezető hölgy, hogy a tervezett időpont 2018. 

szeptember 1-2. Én írtam vissza, mert nem egy szerencsés időpont, mert 3-án már kezdődik az 

iskola és akkor lehet, hogy sokan nem is jelentkeznek, mert mindenki készül az iskolára. Az 

időpont ezért lehet, hogy egy héttel előrébbre kerül. Arra kellene nekem egy testületi 

szándéknyilatkozat, hogy a tánccsoport ebbe elindulhasson és esetlegesen anyagiakban nem is 

biztos, hogy kellene segíteni. Az lenne a lényeg, hogy a sátrat az aszfaltos pályán fel tudjuk 

állítani, és kellene hozzá a liget. Egy konferencia lenne szombaton és utána egy felvonulás és 

egy gálaműsor a sátorban. Ehhez az kellene, hogy az önkormányzat támogassa és 

megengedje, hogy használhassa a Landesrat azokat a területeket, amiket az előbb elmondtam.  

 

 

Varga Ferenc külsős alpolgármester: 

 

Tulajdonképpen anyagi vonzata ennek nincs, ők mindent fizetnek. Annyi, hogy a helységeket 

kell biztosítani. Ez tulajdonképpen énekcsoportoknak, zenekaroknak és a tánccsoportnak az 

német nemzetiségi ifjúsági találkozója. 

 

 

Stipsits Péter képviselő: 

 

Ez megtekinthető bárki számára? Vagy zártkörű rendezvény? 
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Varga Ferenc külsős alpolgármester: 

 

Mindenki számára természetesen megtekinthető, nyilvános. 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Az előzetes program: szombat: 14.00-15.30-ig lenne egy ifjúsági konferencia, 17.00-tól 

felvonulás és utána ünnepélyes megnyitó és gálaműsor a sátorban. Este meg bál. A vasárnapi 

program: 9.00-12.00-ig egy focitorna, főzőverseny és ezalatt egy vetélkedő.  

 

 

Csordás Mihály képviselő: 

 

A szervezésbe a Torna Klubnak bele kell folyni? 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Nem, csak a pályát kell biztosítani, esetleg annyi, hogy felfesteni a pályát. Labda stb. addig 

majd megbeszéljük.  

Tehát a rendezvény befogadására kellene egy szándéknyilatkozat.  

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Szavazzunk ebben a kérdésben. Határozati javaslat:  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

180/2017.(X.11.) határozata 

A Landesrat ifjúsági szekciója 2018. nyár végi, szeptember eleji  

találkozójának támogatásáról 
 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a Landesrat ifjúsági 

szekciójának a 2018. nyár végére, szeptember elejére 

tervezett találkozóját támogatja, a helyszínt biztosítja.  
 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

              Határidő: Azonnal 
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Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 3 tagja 3 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

71/2017.(X. 11.) határozata 

A Landesrat ifjúsági szekciója 2018. nyár végi, szeptember eleji  

találkozójának támogatásáról 
 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Landesrat 

ifjúsági szekciójának a 2018. nyár végére, szeptember 

elejére tervezett találkozóját támogatja. 

 

Felelős:  Gerlinger Tibor PNNÖ elnöke 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Varga Ferenc külső alpolgármester: 

 

Lenne még egy hasonló rendezvény december első hétvégéjén, mint az előbb elhangzott 

Landesrat ifjúsági találkozó. Ez egy ilyen kb. 20 fő lenne, az elnevezése egy Adventbacken 

elnevezésű rendezvény. A Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a hozzájárulása kellene. A 

művelődési házra van szükség, illetve szállásra lenne szükségük. Úgy lenne, hogy 15 fő diák 

és 5 fő pedagógus jönne. Arról szólna, hogy idejönnének pénteken, aznap este megnéznének 

egy táncpróbát és utána lenne egy kis ismerkedési est. Szombaton megnéznék a települést, 

sváb tájházat, meg Pusztavám jellegzetességeit. Szombat délutánra pedig szeretnének három 

csapatban helyi dolgokat csinálni, sütés-főzés stb. Ezek a csapatok egymással utána 

versenyeznének. Mindent rendeznek maguk között, nekünk csak a helységeket meg három 

pusztavámi nénit kell hozzá biztosítanunk, aki segít. A költségeket ők állnák.  

 

 

Csordás Mihály képviselő és Kovács Géza igazgató elhagyja az ülést 18.29 perckor. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Elvileg az együttes ülésnek ezzel vége van.  

 

 

Krebsz Ferencné elhagyja az ülést 18.30 perckor. 

 

 

3. napirendi pont: 

Döntés a kábeltévé hálózat értékesítéséről a beérkezett ajánlatok alapján (PickUp, 

ROLET) 

Előadó: polgármester 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 
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Mint ahogyan már mondtam nektek, a pusztavámi kábeltv-s dolog kezd egy kicsit 

problémássá válni. A Pickup-tól kaptunk egy szerződés-tervezetet, amit mindenki megkapott. 

Véleménye szerint van egy 6-7 pont, ami nagyon zavaros. Fel fogom hívni őket és elmondom 

neki, hogy milyen aggályaim vannak. Ha pedig nem tudunk megegyezni, akkor nem tudunk 

velük ilyen formában.  

A Rolet-ről meg az a véleményem, hogy erről az egész dologról lemaradt. Lemaradt, mert van 

egy szerződésünk a Pickup-al, ami 2 évig köt minket. Mi a Rolet-nek ezt a rendszert a Pickup 

engedélye nélkül átadni nem tudjuk. A Pickup ehhez meg nem fog hozzájárulni. Én most azt 

látom, hogy a Pickup szerződése elfogadhatatlan, a Rolet meg nem tehet ajánlatot. Érkezett a 

T-Com-tól egy információ, hogy 2018-ban ők megoldják az egész faluban ezt a problémát.  

 

 

Stipsits Péter képviselő: 

 

Ráadásul egy adásvételi szerződést küldtek már, amiről pedig még szó sem volt. A Rolet kft. 

ajánlatára visszatérve meg érdekes, hogy azt nyilatkozta, hogy az előző testületnél, amikor itt 

volt a Szabó, hogy ő nem akarja megvenni. Most ehhez képest tettek egy ajánlatot. Ez jó, csak 

ott megint ugyanazok az aggályaim vannak, hogy itt van az a száz akármennyi előfizető és a 

Rolet Kft. még a jövőre tervezi, hogy szerződik különböző szolgáltatókkal. Ezek a 

szerződések neki még nincsenek meg. A Pickup-nak megvannak, de a Pickup meg küldött egy 

konkrét szerződést. Én azt mondom, ha a szerződést rendbe lehetne tenni, én még mindig azt 

támogatnám, hogy adjuk el a Pickupnak. Ott van az a kérdés is, hogy bérel egy hálózatot, és 

véleményem szerint amit szerződés szerint bérel, nem tudunk eladni. Nem tudom, nem 

ismerem a részleteit.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Gyakorlatilag Pusztavám község képviselő-testülete már hozzájárult ahhoz, hogy a eladja a 

Pickupnak 387 EFt-ért az oszloprendszert abban az esetben, hogy azokat a fejlesztéseket – 

amit kiküldtünk nektek – megvalósítja. Illetve abban az esetben, ha nem valósítja meg a 

fejlesztéseket, akkor a település vissza tudja vásárolni a kábeltv hálózatot a Pickuptól, úgy 

hogy azok a fejlesztések amik elkészültek, azok megmaradnak. Ez a lényege a határozatnak. 

Ehhez képest küldött egy olyan ajánlatot, aminek az első két pontja jó, meg jó még az összeg 

az utána lévő rész pedig nem.  

 

 

Pintér István képviselő: 

 

Hagy kérdezzem meg, ha a Rolet venné meg tőlünk, akkor a Pickup szolgáltathatna tovább? 

Van ennek akadálya?  

 

 

Stipsits Péter képviselő: 

 

Ez érdekes dolog. Szerintem a Pickupnak csak akkor éri meg itt maradni a faluban, ha ő a 

fejlesztéseit megcsinálhatja.  
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Pintér István képviselő: 

 

Nyilván a bérelt dolgain semelyik nem fogja a fejlesztéseit végrehajtani. 

 

 

Stipsits Péter képviselő: 

 

Én azt feltételezem, hogy ha ezt a Rolet Kft-nek eladnánk, akkor a Pickup kft. mennyire 

állnának ellenünk, hogy mi szerződést szegtünk, mert a szerződés tárgyát képező hálózatot 

kivettük alóla és eladtuk másnak. Pedig van neki élő szerződése. 

 

 

Pintér István képviselő: 

 

Eddig sem az övé volt a hálózat, hanem az önkormányzaté.  

 

 

Stipsits Péter képviselő: 

 

És van egy élő szerződés, ami 2019. októberig köt minket.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Az az igazság, hogy én azt gondolom, hogy rengeteg időt elpazaroltunk vele. Azt tudom 

támogatni, amit Peti mondott, hogy egy normális adás-vételi szerződéssel lehet szó a dologról. 

Ha ettől nem tud elmozdulni, akkor nem tudunk szerződést kötni.  

 

Folytatnám akkor a már elkezdett egyebek pontot.  

 

Volt egy államkincstári ellenőrzésünk az óvodai étkeztetéssel kapcsolatban és az ellenőrzés 

megállapított egy hiányosságot. Hiányzik a napi négyszeri étkeztetés a rendeletünkből, és 

mivel vannak bölcsődéseink, így erre szükség van. Javaslatunk az lenne a Gáborral, hogy 

ugyanúgy 425 Ft/fő/nap bruttó áron adnánk. Ezt bele kéne nekünk tennünk a rendeletünkbe.  

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletét alkotja:  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

16/2017.(X.12.) önkormányzati rendelete 

A 2017. év december 31-ig alkalmazandó étkezési térítési díjak megállapításáról szóló  

12/2017.(VII.28.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

Lisztmayer János polgármester:  
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Van egy ingatlanvásárlási szerződés. A 787-es hrsz-ú terület 2627 m2-nyi terület. Arról van 

szó, hogy a Petrovics Gabi néni eladta a házukat és ez a házuk mögött van ez a kert, amit 

szintén el akarnak adni. De ebben az ingatlanban az önkormányzatnak is van tulajdonrésze 

2/30-ad rész, ezért az önkormányzatnak elővásárlási joga van. Az Engel Gyuriék megvennék 

ezt a területet, és gyakorlatilag az önkormányzattól a tulajdonrészét 20 EFt vételáron, 

amennyiben mi az elővásárlási jogunkról lemondunk.  

 

Határozati javaslat:  

 

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

Pusztavám belterület 787-es hrsz-ú terület 28/30-ad hányadrészével kapcsolatban 

elővásárlási jogával nem él, a nevezett ingatlan 2/30-ad ingatlanhányadának tulajdonát pedig 

értékesíti Engel György (sz.: Oroszlány, 1980. 06. 09., an.: Szegedi Ilonka Katalin, 8066 

Pusztavám, Tulipán u. 2. sz. alatti lakos) részére 20.000 Ft vételárért. 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

181/2017.(X.11.) határozata 

Elővásárlási jogról lemondásról, a 2/30-ad ingatlan hányad értékesítéséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavám 

belterület 787-es hrsz-ú terület 28/30-ad 

hányadrészével kapcsolatban elővásárlási jogával nem 

él, a nevezett ingatlan 2/30-ad ingatlanhányadának 

tulajdonát pedig értékesíti Engel György (sz.: 

Oroszlány, 1980. 06. 09., an.: Szegedi Ilonka Katalin, 

8066 Pusztavám, Tulipán u. 2. sz. alatti lakos) részére 

20.000 Ft vételárért.     
 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Érkezett egy levél ma a Pusztavámi Evangélikus Gyülekezettől. Már régóta problémát okoz 

mindkét egyháznak a temetőben a koszorúk, hulladékok elhelyezése. Egy olyan kérés érkezett 

hozzánk, hogy szeretnének 4 db komposztálót csinálni az evangélikus temetőben. Itt is életbe 

lépne a szelektív hulladék gyűjtés, mert emellett lesz egy konténer is, illetve már ott is van. A 

4 db komposztálóhoz, amit szeretnének építeni 80 EFt-os támogatást igényelnek az 

önkormányzattól. Az a véleményem, hogy szavazzuk meg ezt a 80 EFt-ot, és egyben 

szavazzuk meg a Katolikus Egyháznak is ugyanezt az összeget, azzal, hogy ők is komposztáló 

építés céljára fordítsák.  
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Pintér István képviselő: 

 

Mikor olvastam nekem is rögtön az jutott az eszembe, hogy a másik egyháznak is kéne, sőt 

továbbmenve van egy Református Egyházközség is, egy kisebb összeggel őket is 

támogathatnánk, lehet nem kéne őket kihagyni.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

De egyben van a két temető. 

 

 

Pintér István képviselő: 

 

Igen, de mikor régen a civil szervezetek támogatása volt, akkor ugyanúgy ők is támogatva 

lettek arányosan.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Nekik nincs külön tárolójuk, a koszorút ők is odaviszik. Ha külön tárolná a két egyház a 

szemetet, akkor természetesen. De így, hogy egy helyen van és kimondottan a koszorúkra, 

virágcsokrokra stb. vonatkozik, nem beszélve arról, hogy most jön a halottak napja és elég 

nagy szükség lesz rá.  

 

 

Stipsits Péter képviselő: 

 

Ha a döntésünkben nem az egyházak vannak megnevezve, hanem, hogy a településünkön 

lévő két temető komposztálójának építésére adjuk a támogatást, akkor úgy jó lehet szerintem, 

és akkor nem az egyházak lesznek megnevezve.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Nem tudjuk nem megnevezni az egyházakat, mert nekik utalunk, céladományként. Nekik 

pedig be kell mutatniuk, hogy a komposztálókat elkészítették. 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Mint temetőgondnoknak elég sok probléma volt ezzel a szemétgyűjtéssel mindig. Kétszer 

voltam kinn temetőellenőrzésen a Járási Hivataltól, amikor itt voltak. Az idei évben már az 

utódom Jánni Feri volt. Mind a kétszer kimagyaráztuk a hulladékgyűjtéses kérdést, mert nem 

lehetne gödör. Az idén én beszéltem a Pötl-vel a Ferivel egyeztetve. A Pötl Peti a mi 

gödrünket egyházi költségre betemette. A fiatalok megcsinálták a konténernek az alját, amit 

az evangélikus egyház saját költségre vett. Az Ákos minden vasárnap hirdeti már a 

templomban, hogy ha valaki megy és ott lesz a konténer, a konténerbe csak műanyagot és 

vasat dobáljon, ha van. A komposztálható dolgot meg egy külön komposztálóba, ami most el 

fog készülni valószínűleg. Az önkormányzat azzal támogatta ezt a dolgot, hogy a fiúk azokkal 
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a járdalapokkal csinálták meg a konténernek az alját, amik a Petőfi utcából fel lettek szedve. 

A református egyháznak pedig erre a célra nem kell pénzt adni, mert a református temető az 

evangélikus egyház tulajdonában van, és egy szóbeli megállapodás szerint a református 

temető a református temető. Ugyanazt a konténert fogják használni.  

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Javaslom a támogatást, de mindkét egyház részére.  

 

Határozati javaslat:  

 

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

Pusztavámi Evangélikus Egyházat támogatja 80.000 Ft-tal az evangélikus temető 

komposztálójának (szeméttárolójának) kiépítésére. 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

182/2017.(X.11.) határozata 

A Pusztavámi Evangélikus Egyház támogatásáról 
 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavámi 

Evangélikus Egyházat támogatja 80.000 Ft-tal az 

evangélikus temető komposztálójának 

(szeméttárolójának) kiépítésére.     
 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

 

Határozati javaslat:  

 

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

Pusztavámi Katolikus Egyházat támogatja 80.000 Ft-tal a katolikus temető komposztálójának 

(szeméttárolójának) kiépítésére. 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

183/2017.(X.11.) határozata 

A Pusztavámi Katolikus Egyház támogatásáról 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavámi 

Katolikus Egyházat támogatja 80.000 Ft-tal az 

evangélikus temető komposztálójának 

(szeméttárolójának) kiépítésére.     
 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

 

Varga Ferenc külsős alpolgármester: 

 

Az előbb a Misi emlegette a karton vagy szemét helyzetet a piacnál. Engem is ért megkeresés 

az ügyben, és teljesen jogosan, hogy ma van szerda, ma vitték el a szemetet az egész faluból. 

Ennek ellenére a buszmegállókban és egyéb helyeken a közös szemétgyűjtők, kukák dugig 

vannak szeméttel. Az nem lett kitakarítva. Nincsen bennük zsák, amivel ki lehetne egybe 

emelni. Tudom, hogy a Hadus szabin volt, de akkor neki szerintem gondoskodnia kellett 

volna, hogy valaki más ezt ellenőrizze, csinálja, mert teljesen jogos a felvetés, ami érkezett.  

 

 

Stipsits Péter képviselő: 

 

Lenn a Tölgyesben személyesen tapasztaltam és ma az Ágostonnak az anyukája jelezte, hogy 

úgyszintén a katolikus temető felé volt kaszálás a napokban valamikor a faluban.  Ilyenkor 

nincs valaki aki összetakarítsa a járdáról a levágott füvet? Kaszálás előtt a szemetet nem 

szedik össze, összekaszálják azt is. Előtte egy zsákba lehet össze kéne szedni a szemetet. 

Hatékonyabbá kellene tenni legalább a szervezést. Vesszőparipám nekem a falugondnoki 

történet, mert azt gondolom, hogy nem emberi erőforrás kérdése ez, hanem ez csak szervezés 

kérdése. Meg azoknak az embereknek a hozzáállásának a kérdése, akik ott dolgoznak. Ott 

marad a járdákon a szemét és a zöldhulladék is.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Az a baj Péter, hogy látni kéne ezt annak aki csinálja.  

 

 

Varga Ferenc külsős alpolgármester: 

 

Ha az nem látja aki csinálja, akkor az aki odaküldte, hogy neked ez a dolgod, akkor annak 

kéne látni.  

 

 

Stipsits Péter képviselő: 

 

Van egy falugondnokunk, és szerintem legalább az a minimum, hogy leellenőrzöm 

szúrópróba szerűen, hogy leellenőrzöm, hogy az embereim elvégezték-e a munkájukat. Nem 

kell ehhez folyamatos jelenlét.  
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Stettner Attila alpolgármester: 

 

Egyre kellene rábírni a dolgozókat meg a falugondnokot, hogy keddi nap járják végig a 

kukákat, ürítsék ki, mert szerdán elviszik a szemet. Majd idehozzák a kukába. Az 

önkormányzat majd vesz zsákot és beteszi a zsákba.  

 

 

Varga Ferenc külsős alpolgármester: 

 

Mikor lesz a honlappal valami? 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

  

Új rendszergazdát kell keresnünk, mivel akik csinálták eddig ők a Dräxlmayernél dolgoznak, 

Érden lesz az új helyük. Onnan meg rendszergazdaságot nem tudnak csinálni. Ezért január 1-

től új rendszergazdát kell keresnünk. Már beszéltünk erről Gabival és Attilával is.  

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Egy emberrel beszéltem ma, neki a válasza az volt, hogy gondolkodik rajta. Az a kérése, hogy 

miket várunk el tőle, írjuk össze.  

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Az új ASP rendszer miatt a rendszergazdáinkkal folyamatosan együtt kell működnünk. Erre 

kaptunk egy kérdőívet, amely nagy része szakmai kérdés. Ezért jött az István, megbeszéltük, 

hogy mikorra várják el ezt tőlünk. Az adatközlést a rendszergazdák még meg fogják tenni. 

Ennek a konzultációnak az apropójaként mondta el, hogy a kapacitásuk már nem fogja 

lehetővé tenni a rendszergazdai feladatok ellátását. Én megkérdeztem azt a céget, aki az ASP 

rendszer hardver eszközeit hozta, ők üzemeltetik a fénymásoló gépünket is. Így talán két 

ajánlatunk is lesz, így lehet dönteni. A honlapra visszatérve folyamatos vesszőparipája 

mindenkinek. Abban maradtunk, hogy elvileg jövő héten rendbe teszik a régi 

rendszergazdáink és legalább az eléréseket, kódokat megadják. Már régóta könyörgünk sajnos 

hivatali részről is, hogy tegyük rendbe a honlapunkat.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Valakinek még valami kérdése? 

 

 

Stipsits Péter képviselő: 

 

Ez a honlap a régi lesz, a jelenlegi lesz, vagy ha jól tudom 2015-ben elkészült egy másik 

verzió is? 
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dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Most a régi van. Elvileg állítólag megcsinálták, de hogy miért nem az van, erre nem tudok 

válaszolni. Rákérdeztem én is, nem adtak egyértelmű választ.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Tehát rendszergazdát mindenképpen keresnünk kell, emellett kell keresnünk egy olyan 

személyt vagy szervezetet, aki a honlapot is kezeli. Jó volna, ha településen belül találnánk 

erre embert, főleg a honlap készítésre.  

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Én szeretném kérni a képviselő-testületet, hogy legyen kedves egy új határozatot hozni a 

konyhai pályázattal kapcsolatban. Mert beleírtunk egy összeget, hogy támogatjuk x összeggel, 

de ezt az összeget ki kell venni belőle és csak annyit kell beleírni a határozatba, hogy mi 

támogatjuk a konyhai pályázatot amit beadtunk. Hiánypótlásban kérték, hogy ne legyen benne 

összegszerű megnevezés. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Elég sok panasz érkezett a szülők részéről, hogy nem valami jó a kaja. Most már kétszer 

ültünk le a hölggyel, aki csinálja a szolgáltatást. Van egy új árajánlat ezzel kapcsolatban. Erről 

azért kell, hogy tudjatok, hogy a 26-i testületi ülésen erről beszélnünk kell. El kell döntenünk, 

hogy megkötjük a szerződést a hölggyel vagy pedig keresünk valaki mást, vagy egy külső 

vállalkozóban gondolkodunk vagy a nyakunkon marad és csinálhatjuk megint mi. Döntenünk 

kell majd és az árakat is meg kell nézni majd. Én nagyjából nézegettem az árakat és arra 

gondolok, hogy mind az alkalmazotti, mind a vendégétkeztetésnél el kell kérni minimum azt a 

pénzt, amit kapunk a szolgáltatótól. Ezekre az étkeztetésekre semmilyen támogatás nincsen. 

Gyakorlatilag az látszik, hogy az állami finanszírozásból a gyerekétkeztetésnél ki tudunk 

jönni nullásan, a szociális étkeztetés pedig mínuszos. Még egy információ: a Kormányhivatal 

leellenőrizte az étkeztetésünket és remélhetőleg kapunk jegyzőkönyvet is, és remélhetőleg 

nem igényeltük túl magunkat. Az új pénzügyessel majd nemsokára találkozni fogtok, mert 

terveim szerint ha bármilyen napirendi pont van, ami pénzügyes, akkor mindig itt kell, hogy 

legyen a testületi üléseken.  

 

Határozati javaslat:  

 

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

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 pályázaton (Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 

fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése) részt vesz. A tervezett beruházás a 8066 Pusztavám, 

Petőfi utca 2. (1230/2 hrsz-ú) számú ingatlanon valósulna meg, elsődlegesen a konyhai 

eszközök fejlesztésére, másodlagosan az ingatlan fejlesztésére irányulna. Felhatalmazza 

polgármester urat a pályázati anyagok aláírására, a vonatkozó nyilatkozatok megtételére, 

továbbá a pályázatíró, bonyolító cég kiválasztására és megbízására is. Pusztavám Község 
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Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 143/2017 (VIII.09.) 

számú határozatát visszavonja. 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

184/2017.(X.11.) határozata 

A VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 pályázaton 

(Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 

fejlesztése) való indulásról 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 pályázaton (Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 

infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése) részt vesz. A tervezett beruházás a 

8066 Pusztavám, Petőfi utca 2. (1230/2 hrsz-ú) számú ingatlanon valósulna meg, 

elsődlegesen a konyhai eszközök fejlesztésére, másodlagosan az ingatlan fejlesztésére 

irányulna. Felhatalmazza polgármester urat a pályázati anyagok aláírására, a 

vonatkozó nyilatkozatok megtételére, továbbá a pályázatíró, bonyolító cég 

kiválasztására és megbízására is. Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 143/2017 (VIII.09.) számú határozatát 

visszavonja. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

Határidő: Folyamatos 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

A holnapi ünnepségen képviselő asszony mond beszédet, mindenkit szeretettel várunk! 

 

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

testület ülését bezárta. 

 

Kmft. 

 

 

Lisztmayer János 

polgármester 

Pintér István 

képviselő,  

jegyzőkönyv hitelesítő 

Dr. Légrádi Gábor  

jegyző 

  

 

 

Gerlinger Tibor 

Elnök 

Stettner Attila 

Képviselő, jegyzőkönyv hitelesítő 

 


