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JEGYZŐKÖNYV
amely készült 2018. április 26-án, csütörtökön megtartott Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének ülésén.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u.
64-66.
Jelen vannak Pusztavám Község Önkormányzat részéről:
Lisztmayer János
Csordás Mihály
Stettner Attila
Stipsits Péter
Ujj József Attiláné

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Hanák Mária
Leitnerné Pratsler Regina

jegyző
jegyzőkönyvvezető

Megjelentek:
Varga Ferenc
Selmeczi Ferencné

külsős alpolgármester
pénzügyi előadó

Lisztmayer János polgármester: köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelent
képviselőket. Megállapítja, hogy Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületéből 5
képviselő jelen van. Két képviselő jelezte távolmaradását munkahelyi elfoglaltság miatt. A
Képviselő-testület határozatképes. A meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását
javasolja.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja egyhangú 5 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének
57/2018. (IV.26.) határozata
A napirendi pontokról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. április 26. napján megtartott
testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:
Napirendi pontok:
1./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet I. negyedévi módosítása
Előterjesztő: Lisztmayer János polgármester
Előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság
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2./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: dr. Hanák Mária jegyző
3./ Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtása
Előterjesztő: Lisztmayer János polgármester
Előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság
4./ Államháztartáson kívüli támogatások átvételének, átadásának szabályairól szóló rendelet
megvitatása, elfogadása
Előterjesztő: Lisztmayer János polgármester
Előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság
5./ Igazgatási szünetről szóló rendelet megvitatása, elfogadása
Előterjesztő: dr. Hanák Mária jegyző
Előzetesen véleményezi: Ügyrendi Bizottság
6./ Háziorvos felmondásának elfogadása, feladatellátási szerződés megszűntetése
Előterjesztő: Lisztmayer János polgármester
7./ Aktuális ügyek
- MTKT Hajléktalanok Átmeneti Szállása térítési díjának felülvizsgálata
- Garas Ernő területbérleti igényének megvitatása véleményezi: Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottság
-az Óvoda Szülői Munkaközösségének kérelme
Lisztmayer János polgármester: Felkéri jegyzőkönyv hitelesítőnek Stettner Attila
alpolgármestert, s kéri, nyilatkozatát tegye meg, hogy elvállalja-e ezen tisztséget.
Stettner Attila alpolgármester: Elvállalja.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 4 igen és 1
tartózkodom szavazattal a következő határozatot hozta:
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének
58/2018. (IV.26.) határozata
A jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről
Pusztavám Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2018. április 26. napján megtartott
testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének Stettner Attila alpolgármestert
megválasztotta.
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Napirendi pontok:
1. napirendi pont: Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet I.
negyedévi módosítása
Előterjesztő: Lisztmayer János polgármester
Előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Lisztmayer János polgármester: Átadja a szót Ujj József Attilánénak, hogy mondja el a
Pénzügyi Bizottság véleményét.
Ujj József Attiláné képviselő, Pénzügyi Bizottság Elnöke: Megköszöni a szót, majd
elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 2018. első negyedévi költségvetésről
szóló módosítást, és a Bizottság módosítás nélkül elfogadásra javasolja.
Lisztmayer János polgármester: Valakinek valamilyen észrevétele?
Selmeczi Ferencné pénzügyi előadó: A polgármester úr kérte, hogy a Polgármesteri
Hivatalnak a személyi juttatásába módosítsunk, mégpedig a helyettesítési díjak április 1-től
megszüntetésre kerültek és a helyettesítési díjra vonatkozó költségek átcsoportosításra
kerültek a céljuttatásokhoz. De a táblázatba egy kis hiba csúszott, mert a normatív
jutalomhoz, egy sorral lejjebb került a rendeletbe. Ennyi változás van a dologban.
Lisztmayer János polgármester: Gyakorlatilag a módosítás számszaki értéke nem változott.
Összességében 1 535 000 forintról beszélünk a Polgármesteri Hivatalon belül. Akár
jutalomként, akár helyettesítési díjként lehet osztani. Annyiban változott, amiről az utolsó
Pénzügyi Bizottsági ülésen beszéltünk, hogy a jegyző asszony hatáskörébe – a Pénzügyi
Bizottság jóváhagyásával kerülnek ezek a pénzek kiosztásra, mert gyakorlatilag az a probléma
az egésszel, hogy vannak olyan emberek, akik folyamatában itt vannak, jegyzőkönyvet írnak.
Gyakorlatilag, hogy mindenki értse annyit jelent, hogy pl. itt vannak a testületi ülések, ahol itt
van a jegyzőkönyvvezető – van amikor este 8-ig is, és ezért a tevékenységért semmit nem
fizetünk, túlóra díjat nem kap. Ezt kívánjuk ezzel honorálni. Vagy kifizetjük ezt a pár órát,
amikor itt van, de az nem működik, hogy mindenki egységesen kap egy összeget és az az
ember, aki többet tesz lesz az asztalra, annak kell adni. Gyakorlatilag ezeket az összegeket
úgy kell elosztani, hogy ha valaki többet tesz le az asztalra az többet kap, aki kevesebbet az
kevesebbet kap. Összességében a pénz nem változott, a szétosztás a jegyző asszony
hatáskörébe megy.
Polgármester úr megkérdezi a testület tagjait, hogy van-e valakinek észrevétele, mivel nem
volt, így szavazásra bocsátotta a 2018. évi költségvetés módosítását.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja egyhangú 5 igen
szavazattal a következő rendeletet alkotta:
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018. (V.7) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III.19.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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2. napirendi pont: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: dr. Hanák Mária jegyző
Lisztmayer János polgármester: Átadja a szót jegyző asszonynak.
dr. Hanák Mária jegyző: A Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámoló kötelező
feladat a hivatal részéről a képviselő-testület felé. A 2017. év munkája inkább a kolléganők
beszámolóján alapszik, hiszen ő csak november 1-től van a jegyzői tisztségben. Egy
összefoglalót készített, illetve csatolásra került a 2017. évi ügyiratforgalom előadókra és
ügykörökre lebontva. Ezt mindenki megkapta, illetve minden területen – kivéve a pénzügyet a tavaly végzett munkáról szóló beszámolót is. A pénzügyön október 5-től illetve idén február
15-től van betöltve a státusz, úgyhogy a tavalyi munkáról beszámolni nem tudnak. Egy
általános feladatleírást azért tett a tájékoztató mögé. Kéri a testületet, hogy fogadja ezt el. Ha
van valami kérdés, észrevétel, úgy megpróbál rá válaszolni.
Lisztmayer János polgármester: Véleménye szerint, egy elég bőséges anyagot kapott a
testület, s kéri a testület tagjait, hogy akinek hozzászólása van, az tegye meg.
Hozzászólás nem volt, így szavazásra teszi fel polgármester úr a Polgármesteri Hivatal 2017.
évi munkájáról szóló előterjesztést.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja egyhangú 5 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének
59/2018.(IV.26.) határozata
a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal
2017. évi munkájáról szóló beszámolót, azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
3. napirendi pont: Közművelődési érdekeltségnövelő
benyújtása
Előterjesztő: Lisztmayer János polgármester
Előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság

támogatásra

pályázat

Lisztmayer János polgármester: Elmondja, hogy előzetesen tárgyalta a Pénzügyi Bizottság,
így átadja a szót elnök asszonynak.
Ujj József Attiláné képviselő, Pénzügyi Bizottság Elnöke: A pályázat benyújtását
megtárgyalták és javasolják a szükséges önrész biztosítását.
Lisztmayer János polgármester: Röviden ismerteti a két pályázatot. Az egyik a
Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázat. Ezzel a pályázattal gyakorlatilag két dolgot
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szeretnénk biztosítani: ha megnyerjük a pályázatot a Művelődési házban a nagyszínpadnak a
padlózatát teljes egészében ki szeretnénk cserélni, illetve az emeleti teremnek rendbe
szeretnénk tenni a parkettát. Ennek a pályázatnak a másik része, melyben a hangosító
berendezés cseréjére pályáztunk. Gyakorlatilag ennél többet nem lehet beletenni ebbe a
pályázatba. Bízik benne, hogy a két fő cél közül valamelyik célra csak-csak megkapjuk a
pályázatot. De mielőtt ezen a pályázaton el tudnánk indulni, a képviselő-testületnek kell
hoznia egy olyan határozatot, melynek a lényege az, hogy a Művelődési ház egy közösségi
színtér lesz.
Két határozati javaslatot készítettek, melyek szövegét felolvassa a testületnek, az egyik a
közösségi színtér kijelölése.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen egyhangú
szavazattal a következő határozatot hozta:
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének
60/2018. (IV.26.) számú határozata
a közösségi színtér kijelöléséről
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtárról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 77.§ (1) bekezdése alapján a
közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében közösségi színteret
jelöl ki. A közösségi színtér az önkormányzat által fenntartott Művelődési Ház, 8066.
Pusztavám, Nickelsdorf tér 4.

Lisztmayer János polgármester: a következő határozat az önrész biztosítása. A bekerülési
költség 2,9 millió Ft, ehhez kell a saját erőt biztosítani. Felolvassa a határozati javaslatot.
Kéri, aki egyetért a javaslattal kézfelemeléssel jelezze.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen egyhangú
szavazattal a következő határozatot hozta:
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének
61/2018. (IV.26.) számú határozata
közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be Magyarország
2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II.4. a) pontja szerinti
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére.
Az Önkormányzat a támogatást az általa fenntartott közösségi színtér műszaki technikai
eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására kívánja felhasználni. A tervezett
fejlesztés költsége 2.938.740 Ft, melyből az Önkormányzat 293.874 Ft saját forrást biztosít a
2018. évi költségvetésének terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására.
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Lisztmayer János polgármester: Van még egy pályázati lehetőség, erről nem született külön
napirend. Újból lehet pályázni járda illetve útépítésre. Az önkormányzat által max.
megpályázható összeg a mi esetünkben 15 000 000 Ft. A pályázati önrész megállapítása az
adóerőképesség alapján történik. Mi ebben az esetben a 15%-os kategóriába esünk bele.
Kaptunk egy tervet, amely alapján az össz. fejlesztési költség 16.199 654 Ft. Két területről
beszélünk a település esetében: az egyik a Bacsó B. utcánál egy darabig meg van csinálva a
térkő, itt tovább szeretnénk folytatni a térkövezést, a másik a Kossuth L. utcában a Bacsó B.
utcától elindulnánk a település központ felé, ezt szeretnénk megcsináltatni. Ez durván 320
méter, itt annyi változtatatás lenne, hogy 1,8-as járdát szeretnénk csinálni. Ennek az lenne a
jelentősége, hogy elég sok panasz érkezik, hogy a főúton a Kossuth L. utcában az autók elég
nagy sebességgel haladnak át, és egyre többen választják azt, hogy akkor inkább a járdán
biciklizik. Így megpróbálnánk azt, hogy kijelölnénk egy sávot, ahol biciklizni lehetne.
Stipsits Péter képviselő: Ez ugye csak a Kossuth utcai szakaszra vonatkozik, az 1,8 széles
szakaszra?
Lisztmayer János polgármester: Igen. A Bacsó B. utcai szakaszon meg sem lehetne
csinálni. Tehát ez a másik pályázat, és úgy gondolja, hogy ebben az évben többet nem is
kellene megpályázni, mert összesen 5 pályázatunk van 2018-ban folyamatban ezekkel a
pályázatokkal együtt. Elkészült a Szent János szoborra a pályázat, amelyet beadtunk. Szintén
elkészült és beadásra került generációs park pályázatunk is, és van egy másik pályázat, ami
2017-ben készült már el, a konyhai fejlesztéses pályázat, ami beadásra került. Ez egy eléggé
nagy falat, egy 26 Millió Ft-os megpályázott összeget jelent. Ez a pályázat információja
szerint az első körön túl is ment. Mindegyiknek van önrésze. Ha mindegyik pályázatot
megnyerjük, meg kell húzni a nadrágszíjat.
Összességében, amit most nekünk meg kell szavazni ehhez a pályázathoz az 2.429.948 Ft,
ennyi saját forrás kell.
Majd ezek után polgármester úr szavazásra teszi fel a pályázati önrész elfogadását.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen egyhangú
szavazattal a következő határozatot hozta:
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének
62/2018. (IV.26.) számú határozata
pályázat benyújtásáról önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatására
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be Magyarország
2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c)
pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.
Az Önkormányzat a támogatást járdák felújítására kívánja felhasználni. A tervezett fejlesztés
költsége 16.199 654 Ft, melyből az Önkormányzat 2.429.948 Ft saját forrást biztosít a 2018.
évi költségvetésének terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására.
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Lisztmayer János polgármester: A pályázati önrészt - máshogy nem tudjuk megcsinálni mivel erre nem különítettünk el pénzt, igaz van valamennyi maradványunk - elsősorban a
Rákóczi utcai telkek eladásából és a Bokodi utcai telek eladásából tudjuk biztosítani. Másik
dolog az, hogy ezek közül a pályázatok közül melyiket fogadják be, illetve melyikkel
nyerünk. Információképpen mondja csak el ezt, majd megkérdezi, hogy valakinek van-e
valamilyen kérdése a pályázatokkal kapcsolatban.
A TOP-os pályázatokról annyit mond el információként, hogy a családsegítős pályázattal
lassan el kell számolnunk. Sokat kínlódunk a Táncsics és a Béke utcai árokkal. Elképesztő
őrültségeket kérnek már. Már kb. kétszer vagy háromszor kértünk módosítást. Jelen
pillanatban Gombos Kft nyerte meg a pályázatot. Az az ígéret van, hogy tudjuk tartani az
október 31-i határidőt. Durván egy hat hetes munkáról van szó. Ami miatt csúszunk, hogy
elvileg úgy volt, hogy ez egy nem engedélyköteles a tevékenység. Majd kitalálták, hogy
mégis engedélyköteles, és most várjuk a hivatalos engedélyt.
A bölcsődei pályázat és a fogorvosi pályázat úgy ahogy sínen van, megítélése szerint ott is
tudják tartani az időpontot. A legutolsó fázis a panorámaröntgen beszerzése lesz, oda kell 3
árajánlat majd. Jelen pillanatban azt lehet mondani, hogy szorít a határidő, de nem vagyunk
csúszásban.
Stipsits Péter képviselő: Lenne egy kérdés pályázattal kapcsolatban, bár nem a mi
pályázatunk, de közvetve érinti a nagy önkormányzatot, hogy hogy áll az óvodai
fűtéskorszerűsítés pályázat? Azt hallottuk, hogy nyert már a nemzetiségi önkormányzat, és ha
jól tudja, akkor leállás alatt kellene, hogy elkészüljön. Történt-e valami ez ügyben? Mert ugye
ott fog lebegni az a kard a nagy önkormányzat felett, mert az a fűtésrendszer ha nem lesz
korszerűsítve, ha tönkremegy a fűtési szezon kezdetén, akkor nekünk kell egyelőre a
zsebünkbe nyúlni.
Stettner Attila alpolgármester: Az elnök úrnak írt ő már egy levelet egy hónapja, ő erre a
levélre válaszolt ugyan, ami nem a fűtéskorszerűsítésről szól. Ma fogja megírni a második
levelet. A fűtéskorszerűsítést meg kellene csinálni. Ő is azon az állásponton van, hogy nyáron
a leállás idején kell megcsinálni, nem amikor a gyerekek már benn vannak a termekbe. Kell a
három árajánlat. Az elnök úr egy árajánlaton, állítólag elkészült még március hónapban, csak
még nem láttuk. A nemzetiségi önkormányzatnak most még nem volt ülése, de ha valaki tud
még egy vállalkozót és adna egy árajánlatot az jó lenne. Akkor meg lenne a három és a másik
képviselő társával össze tudna hívni egy ülést és tudnának dönteni, ha eljön az elnök úr, akkor
ott lesz, ha nem akkor ketten döntenek. Ha jól tudja, akkor ez így elvileg törvényes, mert ők
ketten össze tudják hívni a képviselőtestületi ülést.
Dr. Hanák Mária jegyző: Nem, az elnök hívhatja össze. Attól, hogy nem jön el, attól neki
kell összehívni.
Stettner Attila alpolgármester: Itt áll a dolog. Sürget, mert itt van április vége, jövő héten
május van már, és ha június végén leáll az óvoda, akkor meg kellene csinálni és majdnem
mindegyik vállalkozónak be van már táblázva a nyara. Akár melyik nyer akik beadták, lehet
már nem is jó nekik az időpont.
Lisztmayer János polgármester: Szóval így áll a dolog. Az önkormányzat kért két ajánlatot,
ami már megvan. Az egyik pályázatot még Varga alpolgármester úr hozta, ezt nyújtotta be a
nemzetiségi önkormányzat az EMMI-hez és van egy másik ajánlat, attól a vállalkozótól, akit
Stipsits képviselő úr hozott. Ez az ajánlat is tehát rendelkezésre áll. Elnök úr azt monda, hogy
neki van egy kapcsolata és arra az árajánlatra várunk. A dolog problematikája gyakorlatilag
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ott van, hogy a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat azért mégis csak úgy kapott
pénzt 7 000 000 Ft-ot, hogy fűtéskorszerűsítésre használhatja csak fel. Szóval előbb-utóbb
kell, hogy valamilyen módon hatást gyakoroljunk rá, mert vagyonkezelési szerződést azért
nemsokára meg kell kötni. Onnantól kezdve pedig a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak
helyt kell állni, vagy azt mondja, hogy nem tudja csinálni. Ennél többet mi nem tudunk tenni.
A másik dolog az, hogy biztosan nem tudja majd a nagyönkormányzat támogatni, hogy a 7
MFt-os beruházás helyett 14 MFt-os beruházást hajtsunk végre. Kizárt dolog, mert miből.
Stipsits Péter képviselő: Azért tette fel a kérdését, mert felhívta őt a vállalkozó pár nappal
ezelőtt, hogy született-e bármilyen döntés, mert azt az időszakot ő nyitva hagyta a munkái
között, és mondta, hogy ő még egy pár napot tud még várni, aztán visszalép az ajánlatával
együtt. Félő, hogy nem lesz vállalkozó, aki ezt megcsinálja.
4.
napirendi pont: Államháztartáson kívüli támogatások átvételének, átadásának
szabályairól szóló rendelet megvitatása, elfogadása
Előterjesztő: Lisztmayer János polgármester
Előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Lisztmayer János polgármester: Mivel a Pénzügyi Bizottság előzetesen tárgyalta, úgy
átadja a szót képviselő asszonynak.
Ujj József Attiláné képviselő, Pénzügyi Bizottság Elnöke: A rendeletet megvitatták és a
képviselő-testület elé terjesztik elfogadásra.
Lisztmayer János polgármester: Arról van szó, hogy pl. a Sportnak a képviselő-testület
meghatározott éves szinten bizonyos mértékű támogatást szavazott meg. Több melléklet
készült el ezzel kapcsolatban. De, ami miatt a sportot felhozta, az a 4. melléklet. Jegyzőnek
mondta, hogy ez így jó-e? Gyakorlatilag arról van szó, hogy mikor év végén van egy
elszámolás, itt kell majd egy számla sorszám, kiállító megnevezése stb., nekik 2,5 MFt-ról
kell majd elszámolni. Jó-e ez így nekik? Megkérdezi Csordás Mihály képviselőt, a
Pusztavámi Torna Club elnökét, hogy jó-e ez így nekik.
Csordás Mihály képviselő: Nekik egyszerűbb lenne, ha csak egy táblázatot lehetne
mellékelni, nem egy ilyen jegyzéket. Hanem ebbe a mellékleten csak az írjuk be, hogy
mellékelve egy táblázat, amibe ugyanezeket az információkat meg lehet adni. Egyszerűbb
lenne, nem lenne sok papírgyártás.
dr. Hanák Mária jegyző: Természetesen jó úgy.
Lisztmayer János polgármester: Már csak a Polgárőrség van a Sportegyesületen kívül,
másnak nem kell már elszámolnia.
Polgármester úr elfogadásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendeletet.
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja egyhangú 5 igen
szavazattal a következő rendeletet alkotta:
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2018. (V.7) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli támogatások átvételének, átadásának szabályairól
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képez)
5.
napirendi pont: Igazgatási szünetről szóló rendelet megvitatása, elfogadása
Előterjesztő: dr. Hanák Mária jegyző
Előzetesen véleményezi: Ügyrendi Bizottság
Lisztmayer János polgármester: Az Ügyrendi Bizottság ülésezett, megkéri Csordás Mihály
képviselőt, hogy mondja el, a Bizottság döntését.
Csordás Mihály képviselő: Az Igazgatási szünetről szóló rendeletet megvitatták és
elfogadásra javasolják.
Lisztmayer János polgármester: Két meghatározott dátum van benne, júliusban két hét és a
két ünnep között időszak. A jegyzővel beszélt és ez azt jelenti, hogy a Polgármesteri Hivatal
nem lesz üres. A két ünnep közötti időszakot meg meglátjuk, talán ügyelet lesz.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja egyhangú 5 igen
szavazattal a következő rendeletet alkotta:
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018. (V.7) önkormányzati rendelete
az igazgatási szünet elrendeléséről
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képez)
6. napirendi pont: Háziorvos felmondásának elfogadása, feladatellátási szerződés
megszűntetése
Előterjesztő: Lisztmayer János polgármester
Lisztmayer János polgármester: Itt van a háziorvos felmondásának az elfogadása, a
feladatellátási szerződés megszüntetése. Egyszer már beszéltünk erről a képviselőtestületi
ülésen, mikor a doktornő bejelentette. Gyakorlatilag 2018. július 1.-el a feladatellátását
megszünteti, azaz elmegy nyugdíjba a doktornő. Ezt a képviselőtestületnek mindenképpen el
kell fogadnia. Ami biztos és elég komoly problémát okoz, az, hogy ha nem történik csoda,
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akkor az is nagy eredmény lesz akkor is, ha július 1-től helyettes orvosként fogja ellátni valaki
ezt a körzetet. Ezt azért mondja így, mert nincsen háziorvos, aki kis településen akar dolgozni.
A helyettesítés is problémás. 16 település van, ahol helyettesítenek. Megint sajnos jó helyen
vagyunk, mert megyehatár szélén vagyunk. Arra szeretne kérni mindenkit, ha valakinek
valamilyen ismeretsége van, próbáljon meg beszélni orvosokkal. Mindenféle képpen körül
kell nézni. Ő is megragad minden lehetőséget és a lehető legtöbb fórumon propagálni, hogy
háziorvost keres a település.
Varga Ferenc külsős képviselő: Annyit szeretne kérdezni, hogy ha jól emlékszik, akkor vanlehetőségünk szolgálati lakást biztosítani?
Lisztmayer János polgármester: Jól emlékszik, félévkor fognak lejárni a szerződések.
Akkor kell dönteni. A Petőfi utcai lakásokról beszéltünk. Ott el kell döntenünk, hogy a három
közül, melyiknek a szerződését mondjuk fel. Az önkormányzatnak más ingatlana nincsen.
Varga Ferenc külsős képviselő: Tehát akkor tudunk lakást biztosítani?
Lisztmayer János polgármester: Kell biztosítani. Háziorvos kell a településnek így, ha
szükséges lakást kell biztosítanunk neki. Polgármester úr kérte, aki elfogadja Csillag Márta
doktornő felmondását és a feladatellátási szerződés megszűntetését, jelezze.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen egyhangú
szavazattal a következő határozatot hozta:
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének
63/2018. (IV.26.) számú határozata
a háziorvosi feladatellátásról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi dr. Csillag Márta
háziorvos felmondását, melyet 2018. január 1. napjától 2018. június 30. napjáig tölt le.
A Képviselő-testület a Csillagmed Egészségügyi Bt-vel (8066 Pusztavám, Hegyalja u. 26.)
kötött feladatellátási szerződést 2018. június 30.-i hatállyal megszűnteti.
Amennyiben a praxis értékesítésére nem kerül sor az Önkormányzat a háziorvosi szolgáltatás
feladatellátást helyettesítéssel kívánja megoldani.
Stettner Attila alpolgármester: Annyit szeretne még mondani, ha valakivel beszélne valaki,
akkor hivatalosan 2011 kártya van a praxisban, és vegyes körzet van nálunk.
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7. napirendi pont: Aktuális ügyek
- MTKT Hajléktalanok Átmeneti Szállása térítési díjának felülvizsgálata
- Garas Ernő területbérleti igényének megvitatása véleményezi: Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottság
-az Óvoda Szülői Munkaközösségének kérelme
Lisztmayer János polgármester: MTKT Hajléktalanok Átmeneti Szállása térítési díjának
felülvizsgálata: Mór város önkormányzata úgy döntött, hogy az intézmény térítési díját nem
módosítja. Szavazásra teszi fel az MTKT Hajléktalanok Átmeneti Szállása térítési díjának
felülvizsgálatáról szóló javaslatot.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja egyhangú 5 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének
64/2018.(IV.26.) határozata
a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Hajléktalanok Átmeneti Szállás térítési díjainak
felülvizsgálatáról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Móri Többcélú Kistérségi Társulás
Hajléktalanok Átmeneti Szállásának intézményi térítési díjának emelését nem javasolja.
Lisztmayer János polgármester: A másik dolog szintén a kistérséghez kapcsolódik: ez a
Társulási megállapodás módosítása, amely több dologgal foglalkozik. A legjelentősebb része
ennek a dolognak a Meseház óvoda-bölcsőde sorsa. Amikor kilépett Pusztavám is kilépett az
óvodai szolgáltatás köréből, Nagyvelegre vitték át a többcélú óvodát és bölcsődét. Ez a
mostani jogszabályok értelmében már nem működik. Gyakorlatilag ők is minibölcsődére
fognak átállni. Ezzel nekünk különösképpen nincsen dolgunk, mert mi nem vagyunk benne.
A másik dolog, hogy két polgármester nevét meg kell változtatni, az egyik a bodajki
polgármester a másik pedig az övé, mert még a régi polgármesterek vannak benne.
Szavazásra teszi fel polgármester az előterjesztés szerinti javaslatot.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja egyhangú 5 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének
65/2018.(IV.26.) határozata
a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Móri Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést, azt
módosítási javaslat nélkül elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodás aláírására.
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Lisztmayer János polgármester: Az Óvodai Szülői Munkaközösség részéről érkezett egy
levél, jótékonysági bált kívánnak szervezni május 12-én. Ezt minden évben támogattuk. Jelen
pillanatban egy okos órával gondoltuk támogatni.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja egyhangú 5 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének
66/2018.(IV.26.) határozata
Óvodai Szülői Munkaközösség által szervezett bál támogatásáról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvoda Szülői Munkaközössége
kérelmének helyt adva, az óvodai bált megrendezését egy okosóra felajánlásával támogatja.
Lisztmayer János polgármester: Van itt egy kérelem, Garas Ernőék írtak egy kérelmet,
hogy a 689-690-es hrsz-ú pusztavámi belterületi ingatlant bérelni szeretnék. Összességében
több, mint 900 m2/, 5 Ft/m2/hó-ért javasolja kiadni ezt a területet egy éves határozott időre.
Azért csak ennyire, mert van egy gondja, mivel ez egy elég nagy terület – közel 20-25 hrszből álló terület. Eddig ő mindig abban a tudatban volt, hogy ezt a területet a TSZ bérli. De
jelen pillanatban ki kell deríteni, hogy bérli-e valóban a TSZ vagy sem. Mert ellentétes
információk állnak rendelkezésre. Ha nem bérli a TSZ, akkor elég nagy gubanc van, mert
akkor azt kéne kideríteni, hogy akkor ki műveli. Mert az biztos, hogy művelve van.
Szavazásra teszi fel polgármester út Garas Ernő kérelmét.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja egyhangú 5 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének
67/2018.(IV.26.) határozata
Garas Ernő földbérleti kérelméről
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete Garas Ernő kérelmének helyt adva a
Pusztavám 689 és 690 belterület, kivett, beépítetlen terület művelési ágú területeket 1 év
határozott időre, 5 FT/m2 áron bérbe adja.
Felhatalmazza a polgármester a bérleti szerződés aláírására.
Lisztmayer János polgármester: Még egy dolog van, amiről nem döntöttünk és végre
döntést kéne hozni. Ez pedig Kemele Róbert kérelme. Ő személyesen nem beszélt vele, de a
fia és többen is beszéltek vele. Kemele úr is elfogadná azt az ajánlatot, hogy 50%-ban
legyenek a költségek megosztva. Mi fogunk földmérőt hozni, eddig akit mindig hoztunk
Csókakőről ő jó lenne, ő nem is volt olyan drága. Abban az esetben, ha Robi olcsóbb
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földmérőt tud idehozni, akkor hozza az övét. Akkor annyival kevesebb lesz nekünk is az
összeg. Jó volna ezt a kérdést rövidre zárni már.
Stettner Attila alpolgármester: Akkor az ő telekhatáráig lesz út berajzolva? Legalábbis az
lenne a javaslata, hogy az ő telekhatáráig legyen az út berajzolva.
Lisztmayer János polgármester: Addig is van berajzolva.
dr. Hanák Mária jegyző: Nem, ő elhozta Mórról a térképmásolatot, amely a rendezési
tervből való.
Jegyző asszony megmutatja a testület tagjainak a térképmásolatot.
Varga Ferenc külsős alpolgármester: Ő azt mondta, hogy amikor kinn voltak a terepen
megnézni a Péterrel és a Janival, hogy ha most tovább visszük az utat, és a későbbiek során
lehetőségünk lenne pl. a Művelődési házat bővíteni, vagy ha esetleg éttermet akarunk csinálni,
akkor nem fogjuk tudni, mert most odarakunk egy utat.
Lisztmayer János polgármester: Ezt most komolyan mondod?
Varga Ferenc külsős alpolgármester: Komolyan.
Lisztmayer János polgármester: Ha ez lett elfogadva 2016-ban, akkor ez van elfogadva, és
eszerint kell eljárni.
Stettner Attila alpolgármester: Egy kérése lenne a kérelmező felé, ha ezt most
megcsináljuk, utána nehogy az legyen a probléma, hogy ne álljon a búcsús az ingatlan elé,
vagy hogy nagy a hangzavar. Mert az őt nagyon felbosszantaná. Mert ő a mi területünkön áll
majd.
Lisztmayer János polgármester: Javasolja, hogy az 50%-át vállalja át az önkormányzat.
Senki nem fog a közeljövőben véleménye szerint éttermet ott csinálni stb.
Polgármester úr szavazásra bocsátja javaslatot.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja egyhangú 5 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének
68/2018.(IV.26.) határozata
Kemele Róbert útcsatlakozás kijelölésére vonatkozó kérelméről
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kemele Róbert kérelmének helyt adva
Pusztavám, Nickelsdorf tér igénybevételével kérelmező tulajdonában lévő ingatlanhoz
útcsatlakozást biztosít.
Az eljárási költséget a felek 50-50 %-ban viselik.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárás lefolytatására.
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A szavazás után polgármester úr átadja a szót jegyző asszonynak, hogy mondja el, amit az
egyebek napirendnél szeretne elmondani.
Dr. Hanák Mária jegyző: Amikor a képviselőtestület a tiszteletdíjakról döntött, akkor Varga
úr és ifj. Lisztmayer úr még nem nyilatkozott. Azóta már ők is megtették a nyilatkozatukat,
ezt kellene jóváhagyni határozattal, mint a többit.
Lisztmayer János polgármester: Külön-külön kell megszavazni?
Dr. Hanák Mária jegyző: Igen.
Polgármester úr szavazásra teszi fel a kérdést egyenként: Ifj. Lisztmayer János a 2018. évi
teljes tiszteletdíjáról lemond. Kéri a képviselőtestületet, hogy aki ezzel egyetért
kézfelemeléssel jelezze.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja egyhangú 5 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének
69/2018.(IV.26.) határozata
ifj. Lisztmayer János képviselő tiszteletdíjáról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul vette ifj. Lisztmayer János
képviselő nyilatkozatát, mely szerint 2018. évi tiszteletdíjának teljes összegéről a költségvetés
javára lemond.
Lisztmayer János polgármester: Varga Ferenc külsős alpolgármester úr a 2018. évi
költségtérítését nem veszi igénybe, illetve tiszteletdíjából 164.750 Ft/hó összegről lemond.
Kéri a képviselőtestületet, hogy aki ezzel egyetért kézfelemeléssel jelezze.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja egyhangú 5 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének
70/2018.(IV.26.) határozata
Varga Ferenc külsős alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul vette Varga Ferenc külsős
alpolgármester nyilatkozatát, mely szerint 2018. évi tiszteletdíjának 164.750 Ft/hó összegéről
lemond, 2018. évi költségtérítését pedig nem veszi igénybe.
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Polgármester úr megköszöni a szavazásokat, majd megkérdezi a testület tagjait, hogy van-e
valakinek valamilyen hozzászólása.
Stettner Attila alpolgármester: Annyit szeretne a képviselő-társaitól kérdezni, illetve
dönteni is kellene: a Geretsried park-ot szeretné rendbe rakni. Volt itt már egy parképítő, aki
mondott javaslatokat. Azt szeretné, ha a képviselő-testület arról döntene, hogy az ott lévő fa
szobor onnan elkerülne, a helyét kijelölnénk bárhol a településen, ahol az a
képviselőtestületnek szimpatikus – javasolná ide a hivatal elé a csille mellé. Erről kellene
beszélni, illetve dönteni, hogy el lehessen kezdeni még a nyáron az átalakítását a parknak.
Megkérdezi a képviselő társait, hogy mi a véleményük erről? Szerinte virágosítani kellene,
egy fenyőfát kellene a szobor helyére ültetni, akkor, ha egyszer az megnő, lehetne minden
évben a karácsonyfánk akár. Térkövet nem javasolt az úr, csak a szegélykövet kellene
normálisan rendbe rakni. Tervezetten, szépen meg lehetne csinálni a parkunkat.
Ujj József Attiláné képviselő: Mekkora költséget jelent ez?
Stettner Attila alpolgármester: Első körben úgy gondolta polgármester úrral, hogy hívnak
egy parképítőt és úgy lesz megcsinálva. De ha kifizetünk száz valahány ezret parképítőnek,
akkor azt már virágra is költhetjük. Társadalmi munkába meg lehetne oldani, össze lehetne
szedni pár embert, mondjuk a bizottságba vannak elég sokan. Összeállna a két bizottság és
lehetne valamit tenni.
Lisztmayer János polgármester: Itt volt egy parképítő tehát, ő Attilával kinn volt a
helyszínen. Gyakorlatilag ők elmondták, hogy mit csinálnának, ennyivel már előrébb
vagyunk. Így sokat ezen már nem is kellene gondolkodni. Véleménye szerint a szobrot nem
túl jó ötlet arrébb tenni. Erről nem kellene szerinte most dönteni, hanem mindenki gondolja át.
Polgármester úr megkérdezi a testületet, hogy van-e valakinek még valami felvetése az
egyebek napirendi ponthoz.
Stettner Attila alpolgármester: Azt szeretné kérdezni képviselő társaitól, hogy hallottak-e
már panaszt, hogy a fogorvos nem akarja ellátni TB ellátásilag a pusztavámiakat. Neki már
sokan panaszkodtak. A móri jegyző úr is hallott róla már, egy levélre vár, amibe leírjuk ezt.
Náluk is volt már panasz. Valószínűleg a hölgytől meg fognak Móron is válni, tehát fogorvost
is kell majd találnunk.
Stipsits Péter képviselő: Igen, ő is hallott konkrét dolgokat is.
Lisztmayer János polgármester: Akkor lehet, hogy már úgy kellene keresni, hogy előtte
megnézzük, hogy mi lenne, ha önállóak lennénk.
Stettner Attila alpolgármester: Igen, jó lenne, ha az OEP engedné és önálló körzet
lehetnénk. Mert vagyunk akkora település véleménye szerint, hogy önálló körzet lehessünk.
Még egy felvetése lenne, ami a falunappal kapcsolatos: a búcsús kérdés, mert a búcsúsok
várják a választ.
Lisztmayer János polgármester: 2017-ben megpróbáltuk először, hogy a gyerekeknek
ingyenes legyen a búcsú. A Miczáknéval kötöttünk szerződést, és a legnagyobb probléma az
volt, hogy elég sokan panaszkodtak a játékok minőségére. A TETUBI-n egy olyan döntés
született, hogy nem lenne muszáj az ingyen búcsú. De azt egyértelműen kijelentette mindenki,
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hogy másik vállalkozóval kellene szerződést kötni. Két árajánlatunk van, az egyik a tavalyi
szolgáltató a másik pedig egy bodajki úrtól van.
Polgármester úr ismerteti az ajánlatokat.
Lisztmayer János polgármester: Mindkét vállalkozónak elmondta, hogy jelen pillanatban
350 000 Ft-os árban gondolkodhatunk. Ezt a lemondott tiszteletdíjakból fedeznénk. A
költségvetést ez nem terhelné. El kéne dönteni, ha a tavalyit nem szeretnénk, akkor kössünk a
másikkal szerződést.
Stettner Attila alpolgármester: Lesznek neki más játékai is, csak az ajánlatban szereplő
hintákra ülhetnének fel a gyerekek ingyen.
Lisztmayer János polgármester: Megkérdezi a testület tagjait, hogy megpróbálkozzanak-e a
másik szolgáltatóval.
Stettner Attila alpolgármester: A tavalyi hölgy itt azt ígérte, hogy új, jó minőségű játékokat
hoz. Ezzel szemben, nagyon rossz volt a játékok minősége. A bodajki úr pedig egy játékkal
többet is ajánl.
Lisztmayer János polgármester: Az időpont az ingyen búcsúra maradhat úgy, ahogy tavaly
volt? Vasárnap 12.00-tól 20.00-ig lenne ingyenes. Polgármester úr kéri, hogy aki, egyetért,
hogy Magáriusz Pál bodajki úrral kössenek szerződést az idei búcsús szolgáltatásra, az
kézfelemeléssel jelezze.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja egyhangú 5 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének
71/2018.(IV.26.) határozata
Magáriusz Pál (Bodajk) búcsúi szolgáltató tevékenységéről
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete búcsús szolgáltatásra Magáriusz Pál
vállalkozóval köt megállapodást.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Stipsits Péter képviselő: Többen jelezték a Tölgyesből és véleménye szerint is – mivel ő is
ott lakik - el kéne gondolkozni azon, hasonlóan a Vérteskerthez szeretnék a Tölgyesi részt
lakó-pihenő övezetté alakítani. Egyrészt a forgalom miatt is, a gyorshajtások miatt. Az egy
dolog, hogy 30-as tábla van kinn, de nem tartják be. Ő úgy tudja, hogy ez a lakó-pihenő
övezet tábla ez meghatároz egy 30-as határt az egész területre. A másik az, hogy az elmúlt pár
hétben elég komoly teherforgalom lett, fát hordanak a teherautók. Az erdőből Bokod felé
kanyarodnak ki, tehát valószínűleg ők rövidítenek, ezért nem a Petőfi utcán jönnek, hanem
egyszerűen a Rákóczin vagy a Bacsó utcán jönnek keresztül. Az a keskeny nyomtávú út a
Rákóczi utcában, ahol rengeteg gyerek van kinn, nem alkalmas arra, hogy egy ilyen
teherforgalmat bonyolítson le. Nem tudja, hogy ezt is egy lakó-pihenő övezet tábla már eleve
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korlátozza, hogy bejöhessen egy ilyen autó? De jelenleg a Tölgyesben semmilyen
súlykorlátozás nincsen, annyi, hogy a 30 tábla van kinn. Szeretnék elérni, hogy átmenő
teherforgalom ne legyen.
Lisztmayer János polgármester: Igen, jogos a probléma. Éppen két napja volt, hogy a
kábeltévé vezetékét eltépték. Biztos, hogy komolyabban kellene vennünk. Lehet, hogy újra
kellene gondolni és rendezni kéne a dolgokat, nem meggátolva és korlátozva a
szabadságjogokat, de a mi kényelmünket és biztonságunkat teljes egészében nem háttérbe
szorítva. Nagyon sokan vesznek fát, és sok esetben ezért mennek a kocsik, de mikor ezek a
nagy kocsik mennek és nem lakossági célra viszik a fát, azt szabályozni kéne.
Stipsits Péter képviselő: Nem azt akarná elérni, hogy egyáltalán ne menjen be teherautó,
célforgalom esetén teljesen normális, ha bemegy egy teherautó. De itt most átmenő
teherforgalomról beszélünk, ami az erdőből kitermelt fát nem is Pusztavámra szállítja
ráadásul. Ehhez kötve újból szeretné kérni a jegyző asszonyt, hogy a már neki említett
lakosnak, aki a kavicskupacát az úton tárolja, legyen szíves kiküldeni egy levelet, hogy rakja
el a padkáról, mert most már ráfolyt az útra is. Mert amúgy is alig fér el két autó egymás
mellett, de így aztán meg főleg nem.
Csordás Mihály képviselő: 20 km/h a lakóövezetben a sebesség. Meg annyi az előírás, hogy
a gyalogosok az utat teljes szélességében használhatják. Szerinte ez lehet, hogy veszélyes.
Ezen túl igazából 3,5 t felett nem közlekedhetne autók, kivéve amikor tüzelőanyagot stb.
szállít. Az a kérdés, hogy ez, hogy valósítható meg? Igazából az is megoldás lehetne, ha ki
lenne téve egy 3,5 t-ás tábla. Mivel nem KPM út, az önkormányzat útja is kiteheti véleménye
szerint. Bár véleménye szerint a sebességkorlátozó táblának visszatartó ereje nincsen. Ez
eléggé összetett és problémás a dolog. Kérdés az, hogy kinek a fennhatósága alatt van akár a
közlekedési tábla kitétele, akár a lakó-pihenő övezetté nyilvánítása a területnek.
Dr. Hanák Mária jegyző: A lakó-pihenő övezet biztosan testületi hatáskör, de a feltételeit
pontosan nem tudja. Ennek utána kell nézni. De súlykorlátozó és sebességkorlátozó táblát az
önkormányzat kitehet.
Csordás Mihály képviselő: Első lépésként akkor ezt lehet, hogy meg lehetne tenni. De arról
is véleménye szerint testületi határozat kell, ugye?
Dr. Hanák Mária jegyző: Igen.
Stipsits Péter képviselő: Azt szeretné még kérdezni, hogy elvileg a Tölgyes egy zsákutca.
Gyakorlatilag egy táblát elég lenne kitenni a Bacsó B. utca elejére, mert az érvényes lenne az
egész útra, és ki kell rakni még egyet, ami a Rákóczi útra vonatkozik.
Varga Ferenc külsős alpolgármester: Annyit szeretne mondani, hogy amit Péter elmondott
a lakó-pihenő övezettel vagy akár a 20-as táblával –bármelyikkel, elméletileg, hogy ez milyen
hasznot hoz azt nem tudja, de gyakorlatilag semmit sem. A Vérteskertben is az új Ibolya utcán
keresztül mennek a pótkocsis, fával megrakott teherautók és traktorok. Gyakorlati haszna, ha
nem ellenőrizzük és nem szankcionáljuk nincsen.
Stipsits Péeter képviselő: Ő akkor olyan javaslattal élne – nem tudja, hogy a polgármester
úrnak milyen hatásköre van a helyi körzeti megbízott irányába kéréseket megfogalmazni – de
jelezni kéne a helyi körzeti megbízottnak ezeket a problémákat - vagy a rendőrkapitánynak,
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aki utasíthatja a körzeti megbízottat -, hogy ezeket kontrollálja. Járőrözik a faluban, és azon
kívül, hogy kinn a benzinkútnál néha megállít egy-két személyautót, megnézi azok úti
okmányait és engedi tovább. Semmi más ellenőrző tevékenység nem zajlik a faluban. Az,
hogy a rendőrkapitány annak idején a beszámolójában elmondta, hogy statisztikailag nagyon
jól néz ki Pusztavámon a közbiztonsági helyzet, és nincs ittas vezetés, ez azért van, mert senki
nem ellenőrzi gyakorlatilag. Ugyanúgy, a teherforgalom stb. korlátozását sem ellenőrzi senki.
Ujj József Attiláné képviselő: Először a Deme Janival kellene beszélni.
Stipsits Péter képviselő: Mi a helyzet a közterületfelügyelőkkel? Ők megállíthatnak ilyen
autókat?
dr. Hanák Mária jegyző: Nem.
Stipsits Péter képviselő: Mindentől függetlenül akkor is azt gondolja, hogy a móri
rendőrkapitány felé meg kéne fogalmazni egy levelet. Egy jelzést megérne, hogy itt ilyen
problémák vannak és ha ezt a helyi körzeti megbízott nem tudja megoldani, akkor jöjjenek ki
a móri rendőrök szolgálati idő alatt és ellenőrizék ők a teherautókat, kamionokat, egyebeket.
Megígérték, hogy többször kijönnek sebességet mérni. Ez nagyon jó, de ez egy helyen
történik a faluban.
Lisztmayer János polgármester: Első körben meg kellene nézni azt, hogy melyek azok a
gépjárművek, amelyeknek engedélye van, hogy túllépje a súlykorlátozást. Mert elvileg kell,
hogy legyen ilyen engedélyük. Az, hogy akarunk-e kitenni táblát a Tölgyesbe vagy sem, azt
mi eldönthetjük hamar akár most is.
Stipsits Péter képviselő: Ehhez nem kell rendelet, hogy a sebességet korlátozzuk?
Súlykorlátozásra?
Lisztmayer János polgármester: Nem, nem kell túlkomplikálni a dolgot. Tehát tehetünk ki
táblát. Ami szerinte problémás az az, hogy nem kéne elrugaszkodni a való élettől. Teljes
mértéket egyetért vele, hogy nem azért van felújítva az út, hogy 30-40 t-val arra teherautók
járjanak. Azért nehéz ezt leszabályozni, mert elég sok helyen lehet fát venni, és attól függ,
hogy milyen mennyiséget veszel, olyan gépjárművel hozzák. Ezt nehéz leszabályozni a
megítélése szerint. Mert, ha odateszünk egy olyan táblát, amit semmilyen szinten nem lehet
betartani, annak semmi értelme sincsen. Egy 3,5 t-ás tábla eléggé behatárol.
Stipsits Péter képviselő: Akkor a kivéve célforgalom tábla már megoldás lenne.
Lisztmayer János polgármester: Ha berakjuk a kivéve célforgalom táblát, akkor onnantól
kezdve ki tudja ezt szabályozni?
Csordás Mihály képviselő: Igen, ezt nehéz.
Stipsits Péter képviselő: Azt gondolja, hogy egy ekkora teherautónak, ha szállít elég komoly
papírmunkája van, szállítólevél stb. Innentől kezdve ellenőrizhető, hogy honnan-hova szállít.
Innentől kezdve, ha nem a Rákóczi utcába szállít fát, hanem az Erdészettől szállít a bokodi
valamilyen utcába, akkor onnantól kezdve ez nem célforgalom már.
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Lisztmayer János polgármester: Amikor eltépte a kábelt a Rákócziba, a Tóthné az utcán
volt, de meg sem állt. Szerinte észre sem vette, hogy eltépte a kábelt.
Stipsits Péter képviselő: Fel kellett volna írni a rendszámot.
Lisztmayer János polgármester: Hogy írta volna fel a rendszámot, amikor meg sem állt.
azért ezek is mennek 30-al 40-el. Érti, amit Stipsits képviselő úr mond, csak meg kell találni a
megoldást, hogy hogyan meg miként. Táblával nem sok mindent lehet megoldani.
Csordás Mihály képviselő: Akkor kamerát kellene felszerelni. Csak kérés, hogy mennyibe
kerül.
Lisztmayer János polgármester: Nem olyan drágák. Sok mindent meg lehetne csinálni a
településen belül. Nem olyan drágák.
Csordás Mihály képviselő: Ilyenre különben nincsen pályázati lehetőség?
Lisztmayer János polgármester: Hát ehhez hasonló olyan pályázat van, hogy önmagában
egy épületet védjen az ember, önkormányzati tulajdonú ingatlanokat, pl. óvodát, iskolát,
sportépület stb. Most más pályázat nincsen, csak épületre. Azt javasolja, hogy gondolja
mindenki át. Fog beszélni egy-két emberrel és utána is fog nézni, de első körben így neki nem
jut eszébe olyan megoldás, ami jó lehetne.
Stipsits Péter képviselő: A múltkor utána nézett egy svájci cégnél a szekció-traffipaxoknak,
amelyek szekciómérést végeznek. Ausztriában meg Németországban már használják. Egy baj
van vele, hogy Magyarországon nem fogadja el jelen pillanatban a rendőrség, mert itt még
nem tesztelték őket. Az lenne egyébként ennek a lényege, hogy letelepítenek egyet a falu
táblához, egyet a falu közepére és egyet a végére és ez az átmenő forgalom sebességének
mérésére lenne jó inkább. Egyébként mindig az átmenő forgalomban résztvevők mennek a
leggyorsabban. Ez mérne egy átlagsebességet, és ez alapján simán lehetne büntetni őket. Ez
egy pár millió Ft-os beruházás lenne, és elvileg hogyha az önkormányzat vásárolna
traffipaxot, akkor lehetne belőle bevételeket is csinálni, mert ez működik több önkormányzat
csinálja ezt Magyarországon.
Varga Ferenc külsős alpolgármester: A mienk lenne akkor a bevétel?
Stipsits Péter képviselő: A bevételnek az x százaléka. Ha veszel egy ilyet, akkor a rendőrség
intézné magát a büntetés részét is. Az adatok a rendőrséghez mennek be és utána szerződést
kötne az Államkincstár a faluval és úgy tudja, hogy a beérkezett büntetési tételek az
Államkincstárhoz mennek és abból az x százalék jön vissza a falunak a számlájára.
Varga Ferenc külsős alpolgármester: Ehhez jó a fix traffipax is, mert itt a Kossuth utcában,
ha kirakjuk, akkor az nagyon hatékony.
Stipsits Péter képviselő: Több cikket is olvasott, már jogszabályi környezet, már minden
meg van hozzá teremtve. Budapesten, ha bemész Budaörs felé, ott a budaörsi önkormányzat
traffipaxozik. Ugyanazok a büntetési tételek mennek ki az embereknek, csak egy része az
önkormányzaté.
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Lisztmayer János polgármester: Ő nem tudja, körül kell járni. Annyit tud, hogy Bokodon
ott vannak a kamerák és a rendszer nem annyira egyszerű, mint ahogyan azt sokan gondolják.
Stipsits Péter képviselő: A térfigyelő kamerára gondolsz?
Lisztmayer János polgármester: Igen. Ehhez azért kell egy olyan ember, akinek van egy
közbiztonsági vizsgája. Van egy csomó jogszabály, és attól, hogy van egy kameránk, attól
csomó jogszabályt be kell tartani. Kimondottan képzett ember az, aki megnézheti a
felvételeket és aki hozzá nyúlhat stb.

Több hozzászólás, napirendi pont nem volt, ezért polgármester úr az ülést bezárta.

k.m.f.

Lisztmayer János
polgármester

dr. Hanák Mária
jegyző

Stettner Attila
jegyzőkönyvhitelesítő
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