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JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2018. június 27-én, szerdán megtartott Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének közmeghallgatással egybekötött rendes, nyilvános ülésén.
Az ülés helye: Művelődési ház, 8066 Pusztavám, Nickelsdorf tér 4.
Jelen vannak Pusztavám Község Önkormányzat részéről:
Lisztmayer János
Pintér István
Stettner Attila
Stipsits Péter

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Hanák Mária
Leitnerné Pratsler Regina

jegyző
jegyzőkönyvvezető

Megjelentek:
Varga Ferenc

külsős alpolgármester

Lisztmayer János polgármester: köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelent
képviselőket. Megállapítja, hogy Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületéből 4
képviselő jelen van. A Képviselő-testület határozatképes. Három képviselő jelezte
távolmaradását.
Mivel közmeghallgatás van, így minden napirendi ponthoz megkaphatja a lehetőséget bárki,
hogy hozzászólhasson. Az lenne a kérése, hogy mielőtt hozzászólna mondja be a nevét, a
jegyzőkönyv készítésénél fontos ez. A napirendi pontokkal kapcsolatban szeretne élni azzal a
lehetőséggel, hogy két napirendi pont kerüljön kivételre a napirendi pontok közül, ezek a
napirendi pontok: a 3. és 4. napirendi pont. Ez az önkormányzat első félévi munkájáról illetve
a környezet állapotáról való tájékoztatásról szólna. A 7. napirendi ponttal kapcsolatban
elmondja, hogy nem tudja, hogy mit csináljanak, mert együttes testületi ülést kellene tartani,
mert ez a bölcsődei feladatellátással kapcsolatos napirend. Ehhez a Német Nemzetiségi
Önkormányzat döntésére is szükség lenne.
Polgármester úr szavazást kér a módosított napirendi pontok elfogadására.
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja 4 egyhangú igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének
110/2018. (VI.27.) határozata
A napirendi pontokról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. június 27. napján megtartott
közmeghallgatással egybekötött testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:
Napirendi pontok:
1./ A Képviselő-testület II. félévi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Lisztmayer János polgármester
2./ A Művelődési Ház II. félévi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Gasznerné Wajzer Renáta művelődésszervező
3./ Az Általános Iskolát érintő vagyonkezelési szerződés megvitatása, elfogadása
Előterjesztő: Lisztmayer János polgármester
4./ Közbeszerzési eljárást érintő törvényességi észrevétellel kapcsolatos döntések
Előterjesztő: dr. Hanák Mária jegyző
6./ Aktuális ügyek
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 4 tagja 3 igen és 1
tartózkodom szavazattal a következő határozatot hozta:
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének
111/2018. (VI.27.) határozata
A jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről
Pusztavám Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2018. június 27. napján megtartott
közmeghallgatással egybekötött testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének Stettner
Attila alpolgármestert megválasztotta.

3

Napirendi pontok:
1. napirendi pont: A Képviselő-testület II. félévi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Lisztmayer János polgármester
Lisztmayer János polgármester: A képviselő-testület II. félévi munkatervének elfogadásáról
szól ez a napirend. Megkérdezi a képviselő társait, hogy mindenki megkapta-e az anyagot? A
munkatervvel kapcsolatosan egy észrevétele van, hogy augusztus elején mindenféleképpen
kellene egy zárt ülés tartani, ahol a település kitüntető címeinek a meghatározása lenne a
téma. Az lenne a kérése, hogy július végéig várja a civil szervezeteknek és a képviselő-társai
javaslatát a kitüntető címekre. Erről augusztus hónapban lesz döntés.
Majd polgármester úr megkérdezi a képviselőket és a jelen lévőket, hogy ehhez a napirendi
ponthoz van-e valakinek hozzászólása. Hozzászólás nem volt, így szavazást kér a képviselőtestület II. félévi munkatervének elfogadásáról.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja 4 egyhangú igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének
112/2018. (VI.27.) határozata
a Képviselő-testület 2018. II. félévi Munkatervéről
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi II. féléves Munkatervet a
határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
2. napirendi pont: A Művelődési Ház II. félévi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Gasznerné Wajzer Renáta művelődésszervező
Lisztmayer János polgármester: Minden képviselő megkapta a Művelődési ház II. félévi
munkatervének az ismertetését. Felolvasni nem kívánja az összes pontot. Ugyanazok a
rendezvények vannak, mint az elmúlt év folyamán voltak. Ami talán új, az 2018.
szeptemberétől lesz egy grafomotoros fejlesztő csoportos foglalkozás. A többi rendezvény
hasonló a tavalyi évhez, más újdonság nincsen benne. Közel 36 pontból áll a munkaterv.
Mivel hozzászólás nem volt, így szavazást kér polgármester úr a Művelődési ház II. félévi
munkatervének elfogadásáról.
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja 4 egyhangú igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének
113/2018. (VI.27.) határozata
A Művelődési Ház 2018. II. féléves munkatervéről
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Művelődési Ház 2018.
II. félévi Munkatervét és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
3. napirendi pont: Az Általános Iskolát érintő vagyonkezelési szerződés megvitatása,
elfogadása
Előterjesztő: Lisztmayer János polgármester
Lisztmayer János polgármester: A képviselő-testület előtt ezen napirendi pont teljesen
tiszta és világos. A jelenlévőknek elmondja, hogy 2018. szeptember 1-től a Pusztavámi
Általános Iskola a Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában fog működni. A
vagyonkezelési szerződés elfogadásánál a szerződés egyes pontjait kifogásolta a települési
önkormányzat testülete. Tehát az Általános Iskolát teljes egészében átadja a települési
Önkormányzat a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak. Amit tudni kell, hogy
jelen pillanatban a Magyar Államnak, a KLIK-nek a fenntartásában van az intézmény. Amit
az elmúlt testületi ülésen észre vételeztek a települési Önkormányzat képviselői, hogy nem
tart igény a települési Önkormányzat arra, hogy ¼ évente kapjon leltárt ill. selejtezést, hanem
megfelel évente nekik. Így ez a pont ki fog kerülni a szerződésből. Illetve ha bármi beruházást
végez az ingatlanon a fenntartó, arról előzetes tájékoztatást kér a települési Önkormányzat. Ez
a vagyonkezelési szerződés teljes mértékben összhangban van az óvodai vagyonkezelési
szerződéssel. A Német Nemzetiségi Önkormányzat már ezt a vagyonkezelési szerződést
elfogadta, így már csak a települési Önkormányzat van hátra.
Megkérdezi polgármester úr, hogy van-e valakinek észrevétele ezen napirendi ponttal
kapcsolatban. Mivel észrevétel nem volt, így szavazást kért.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja 4 egyhangú igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének
114/2018. (VI.27.) határozata
az általános iskolára vonatkozó vagyonkezelési szerződésről
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pusztavámi Német
Nemzetiségi Iskolának helyt adó ingatlan vagyonkezelésbe adásáról szóló vagyonkezelési
szerződés tervezetét. A vagyonkezelési szerződést a javasolt módosítással, az előterjesztés
szerinti tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
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4. napirendi pont: Közbeszerzési eljárást érintő törvényességi észrevétellel kapcsolatos
döntések
Előterjesztő: dr. Hanák Mária jegyző
dr. Hanák Mária jegyző: A Kormányhivatal észrevételt tett egy februárban lebonyolított
közbeszerzési eljárással kapcsoltban. Ezen észrevétel alapján kell a hibákat kijavítani. Ez
pontosan azt jelenti, hogy a képviselő-testület a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos
projektjében a végső döntést a kivitelező kiválasztásban meghozta, az előzetes döntéseket
azonban nem. Ezeket most kell pótolni. Konkrétan: az akkori ajánlati felhívást el kell fogadni,
meg kell határozni a cégeket, akiknek megküldtük a felhívást, és a bírálóbizottság három
tagját meg kell választani. El kell fogadnia a testületnek a közbeszerzési szabályzatot is – a
hibából tanulva az előző testületi ülésen a képviselő-testület már elfogadta. Illetve a végleges
döntést, amit a kivitelező kiválasztása jelentett minden esetben a közbeszerzési eljárás során
név szerint kell meghozni. Elfogadható az akkori döntés, de most a név szerinti szavazást
pótolni kell. Ezeket a döntéseket kell a képviselő-testületnek meghoznia. Tehát az első az,
hogy a csapadékvíz elvezetés projekt vonatkozásában az ajánlattételi felhívást az akkori
kiírásnak megfelelően a testület elfogadja. A cégek meghívásra kerültek: a Heva Trade, a
Marép nevezetű céget és a Gombos Kft-t. Ezt fogadta el akkor a testület. Illetve a bíráló
bizottságban dr. Szűcs Tamás közbeszerzési szakértő, Selmeczi Ferencné pénzügyi előadó és
Lisztmayer András műszaki szakértő szerepel.
Polgármester úr szavazást kér a fent ismertetett javaslatokról.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja 4 egyhangú igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének
115/2018. (VI.27.) határozata
közbeszerzési eljárás megindításáról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00022 jelű
„Csapadékvíz elvezetése Pusztavámon” pályázat vonatkozásában közbeszerzési eljárás
lefolytatásáról döntött.
1. Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ajánlattételi felhívást és a
közbeszerzési dokumentációt a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A közbeszerzési ajánlattételi felhívást a Képviselő-testület a
1./ Heva Trade Bau kft.DNA Development Kft. (8000 Székesfehérvár, Poprádi u.
44/a.)
2. Újlaki Építő Kft (1035 Budapest, Hunor u. 30/b.
3. Thermo Épgép Kft. (1205. Budapest, Mártírok útja 75)
4. KGL Bau Kft. (8000 Székesfehérvár, Új Csóri út 7.)
5. Bayer Construct Zrt (2038 Sóskút, Ipari park, Bolyai János utca)) ajánlattevőknek
küldi meg.
4. A bíráló Bizottság tagjait a Képviselő-testület a következő személyekkel választja mg:
- jogi, közbeszerzési tapasztalat
Weisz tamás
- pénzügyi tapasztalat:
Selmeczi Ferencné
- közbeszerzés tárgyszerinti tapasztalat
Lisztmayer András
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Lisztmayer János polgármester: Gyakorlatilag arról van szó, hogy megváltozott a
közbeszerzési törvény, ahogy jegyzőasszony is mondta. Eddig úgy történtek a
közbeszerzések, hogy a Képviselő-testület eldöntötte, hogy ki az a cég aki a feladatot el fogja
végezni. A változás most annyi, hogy a Képviselő-testületnek azt is el kell dönteni, hogy
melyik az az 5 cég, amelyik el fog indulni. A bölcsődénél pedig a közbeszerzési eljárás után
fogja eldönteni, kiválasztani a Képviselő-testület azt a céget, aki ezt a folyamatot meg tudja
csinálni. Eddig ez úgy történt, hogy a közbeszerzőn keresztül ment ez a folyamat. A
Képviselő-testület kiválasztotta a Gombos Kft-t. Ami változott még benne az az, hogy jelen
pillanatban elmondja, hogy mielőtt valaki azt hinné, hogy köze van a Gombos céghez, mert
benne van az öccsének a fia a Bíráló Bizottságban ez nem így van. Azért van benne csak, mert
építészmérnök a végzettsége és egy építésznek benne kell lenni a bíráló bizottságba. Ezért
lesz a bölcsődénél is benne a Bizottságba, hacsak nem hoz valaki neki ide egy
építészmérnököt aki részt vesz a bizottsági munkában. Ezzel kapcsolatban neki más
észrevétele nincsen.
dr. Hanák Mária jegyző: észrevétel a Kormányhivatal részéről még az is, hogy a kivitelező
kiválasztása név szerinti szavazással kell, hogy történjen. Ezért ezt a döntést is meg kell
ismételni.
Polgármester úr név szerinti szavazást rendel el. A jelen lévő Képviselő-testület tagjait név
szerint szólítja.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal,
egyhangúan a következő határozatot hozta:
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének
116/2018.(VI.2 határozata
A Csapadékvízelvezetés Pusztavámon projekt kivitelezőjének kiválasztásáról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat által folytatott
„Csapadékvíz elvezetése Pusztavámon-kivitelezés” tárgyú eljárásban
1./ A ajánlatok bontásakor megjelölt rendelkezésre álló forrás (25.200.000,- Ft) és a legjobb
ár-értékű ajánlatban szereplő ajánlati ár (27.799.899,- Ft) közötti különbözetet (2.599.899,Ft) a TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00022 jelű pályázattal elnyert támogatási összegen belüli
átcsoportosítással biztosítja.
2./ A tárgyi eljárást eredményessé nyilvánítja.
3./ A Heva Trade Bau Kft. (2898 Kocs, Kossuth Lajos u. 9.) ajánlattevő ajánlatát
érvénytelenné nyilvánítja a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján.
4./ A MARÉP Kft. (2890 Tata, Egység u. 22.) ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
5./ A Gombos Földgép Kft. (2854 Dad, Dózsa György u. 41/A.) ajánlattevő ajánlatát
érvényesnek nyilvánítja.
6./A Gombos Földgép Kft. (2854 Dad, Dózsa György u. 41/A.) ajánlattevő ajánlatát elfogadja
és a nevezett ajánlattevőt az eljárás nyertesévé nyilvánítja tekintettel arra, hogy ajánlattevő az
alkalmasságát megfelelően igazolta, vele szemben kizáró ok nem áll fenn, valamint a legjobb
ár-értékű ajánlatot tette:
(Ajánlati ár: nettó 27.799.899,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 35.305.872,- Ft
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Többlet jótállás (hónap):
0 hónap
M/1 alkalmassági feltétel körében előírt szakember többlet szakmai gyakorlata (hónap) 73
hónap)
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Vállalkozási Szerződés aláírására.
(A név szerinti szavazás hitelesített névsora a jegyzőkönyv mllékletét képezi.)

Kovács István: Táncsics u. 25-ben a falu szélén lakik. 2000-ben fenn választott telket, hogy
ne legyen gondja sem szomszéddal, vízzel. 2018-ban oda jutott, hogy rá vezetik a vizet. Eddig
volt építve az utca végébe egy iszapfogó, ülepítő. Megfogta a vizet. Nem volt baj. Amióta
megvan nem volt baj. Most építenek újat. Árkot ásnak a házak mögött. Ez is kell. De azt nem
érti, hogy miért kellett az ő háza sarkába áttenni az ülepítőt. Ott a szántóföld üresen, bárhova
el lehetett volna tenni. Őt senki nem kérdezte meg, hogy mi lesz. Mikor felhívta Stettner urat,
azt mondta, hogy István ott lesz egy árok, ott lesz egy ülepítő, a másik pedig be lesz temetve.
Most be lesz vezetve a csurgába a víz, és mind ő feléje lesz bevezetve addig amíg neki kára
nem lesz. Megkérte, hogy az önkormányzat vállaljon felelősséget azért amit művel.
Lisztmayer János polgármester: István, ezzel nincsen semmi probléma. Tud róla, mert az
Attila neki elmesélte.
Kovács István: Neki semmi baja nem volt eddig a vízzel. Mostantól pedig lesz.
Lisztmayer János polgármester: Ő csak azt tudja mondani, hogy ez csak egy feltételezés. A
felelősségvállalással sincsen semmi probléma. Gyakorlatilag a Béke utca és a Táncsics utca
között ároképítés folyik. Ennek az ároképítésnek pont az a célja, hogy lehetőség szerint az
összes hordalékot, amit az eső lehoz begyűjtsük egy árokba, hogy ne legyen még egyszer egy
olyan dolog, mint ami volt 2014-ben, hogy elmosta az Ifjúság utcának egy részét és egy
csomó házat a Táncsics utcában, amiket elöntött a sár. Egy elég komoly beruházásról van szó.
10 vagy 12 szakhatóság véleménye van benne ebben a dologban.
Kovács István: Ő most jött a Katasztrófavédelmi Hatóságtól.
Lisztmayer János polgármester: Nincsen ezzel semmi baj. Mit mondtak? Hagyja abba az
önkormányzat a munkálatokat?
Kovács István: Nem mondták, hogy abba kell hagyni, de ki lesz vizsgálni.
Lisztmayer János polgármester: A Katasztrófavédelmi hatóság adja meg a jogerős építési
engedélyt. Ha kivizsgálják, gyakorlatilag saját munkájukat fogják kivizsgálni. Ha pedig kár
van, kár adódik, az önkormányzat felelősséget fog vállalni.
Kovács István: Már alapból kár érte, mert ez ott van. Ha el akarja adni, akkor mit fognak
szólni. Ennek a háznak az értéke már csak a ¾ az ára, mert ott van az ülepítő a sarkában.
Azzal semmi gond nem lenne, hogyha az árok végére tennék az ülepítőt és vezetnék úgy bele
a vizet. De nem, át lesz hozva a másik oldalra, 1 m 50 centire teszik a ház sarkába az ülepítőt,
majd ezután fel lesz törve a műút és vissza lesz vezetve az árokba a víz.

8

Lisztmayer János polgármester: Ha kár érinti az ingatlant, akkor biztos, hogy az
önkormányzat oda fogja tenni magát. A másik dolog, mivel minden hatóság megadta hozzá az
engedélyt, úgy véleménye szerint nem lesz gond.
Kovács István: Mi lesz ha 10 év múlva lesz kára?
Lisztmayer János polgármester: 10 év múlva is lesz hivatal.
Kovács István: Azért kérte, hogy az önkormányzat vagy a tervező adjon neki egy
nyilatkozatot. Azt nem érti, hogy miért kellett így áttervezni.
Lisztmayer János polgármester: Véleménye szerint tudományosan megalapozott dologról
van szó. Ő állja a szavát, azt javasolja, hogy várják meg, ha a Katasztrófavédelem
felülvizsgálja saját magát, és megadja a véleményt, akkor beszéljenek róla.
Ez így megfelel?
Kovács István: Rendben.
Lisztmayer János polgármester: A katasztrófavédelem döntése az önkormányzatra nézve
kötelező lesz. Várjuk meg a döntést. Ha nekünk kell lépni, lépni fogunk.
Kovács István: Megköszöni a türelmet.
Megkérdezi a jelen lévőktől, hogy a közbeszerzéssel kapcsolatosan van-e valakinek bármilyen
észrevétele. Észrevétel nem volt, így áttér polgármester úr az 5. napirendi pontra.
5. napirendi pont: Bölcsődei feladatellátással kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Lisztmayer János polgármester
Lisztmayer János polgármester: Mindenki megkapta a határozat javaslatot. Tájékoztatja az
itt jelen lévőket, hogy a köznevelési szerződés egy-két pontja változni fog. Külön kell
megállapodást kötni a települési Önkormányzatnak a bölcsődével kapcsolatosan is. Ezt a
döntést meg kell hozni a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak illetve Pusztavám
Község Önkormányzatának. Ez egy formai dolog. Mindenki tudja, hogy várhatóan ebben az
évben épülni fog egy durván bruttó 60 m2 alapterületű bölcsőde, ami 7 gyereknek fog majd
ellátást adni. Gyakorlatilag egy Mini-bölcsődeként fog működni ez a rendszer. Ami most
ebben a szerződésben benne van, hogy gyakorlatilag csak pusztavámi gyereket fog fogadni ez
a bölcsőde. Mivel Mini-bölcsődéről van szó összesen csak 7 gyereket lehet a bölcsődében
foglalkoztatni. A fenntartó ebben az esetben is a Német Nemzetiségi Önkormányzat lesz. Úgy
gondolja, hogy ebben most dönteni nem lehet, mert le kellene ülni a Német Nemzetiségi
Önkormányzattal, hogy tisztázzanak egy-két kérdést mielőtt döntenének. Nem tiszta számára
Szekerczés ügyvédnő által elkészített szerződésből elsősorban az, hogy az óvodai étkeztetés
hogyan illetve miként legyen kezelve. Jelen pillanatban az óvoda esetében nem jelent
különösképpen gondot, mert benne van a köznevelési szerződésbe, és az alapján is végezzük,
hogy az önkormányzat látja el a gyermekétkeztetést. Ez a szerződés most viszont azt
tartalmazza, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak mint fenntartónak kell
gondoskodni a gyermekétkeztetésről. Feltételezve, hogy a Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak megfelel, akkor ide egy módosítást kell betenni, hogy szintén a nagy
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Önkormányzat kezelésében legyen, mert nem tűnik nagyon logikusnak, hogy 7 gyermek a
Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartása alatt kapná meg az ebédet, az iskolások meg
az óvodások a nagy Önkormányzat által kapnák meg az ellátást. Még egy döntést kell majd
meghozni az Önkormányzatnak, mert már most előre jelzik, hogy várhatóan az az állami
támogatás, amit a bölcsődéhez kapni fogunk nem fogja fedezni az étkeztetés díját. Ebben
szintén megállapodást kell kötni, hogy ezt a rendszert támogatja a települési Önkormányzat.
magyarul, ha a települési önkormányzat végzi az étkeztetést, akkor nincsen probléma, mert ott
jelentkezik a plusz amit be kell fizetni a rendszerbe. De abban az esetben, ha a Német
Nemzetiségi Önkormányzat végzi az étkeztetést, akkor egy támogatási összeget kell
meghatározni a Német Nemzetiségi Önkormányzat részére.
dr. Hanák Mária jegyző: Most nem hoz döntést a testület?
Lisztmayer János polgármester: A döntést azt együtt kell meghozni a Német Nemzetiségi
Önkormányzattal.
6. napirendi pont: Aktuális ügyek
Lisztmayer János polgármester: Most mivel az aktuális ügyekhez értek, eljutottak az
óvodához. Várja a kérdéseket.
Egy kicsit segít: ugye mindenki tudja, hogy az óvodavezető június 15-én beadta a
felmondását. Jelen pillanatban a felmondási idejét tölti, a felmondási idejének egy részében
szabadságon van, és ha jók az információi, abban maradtak a munkáltatójával, hogy a
felmondási idejének a vége augusztus 15. Akkor jár le az óvodavezető asszonynak a
szerződése. Ami most aktuális problémát jelent az óvodában az az, hogy mindenféleképpen
óvónőben kellene gondolkodni, de elsősorban ez Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a
gondja, mert
nekik kell kiírni a pályázatot, nekik kell felvenni az embert. Egy óvónő szülni megy, egy
óvónő családi okok miatt Szárra költözik a párjával, ezért mindenféleképpen ki kell írni a
pályázatot. Megkérdezi a jelenlévőket polgármester úr, hogy akar-e valaki beszélni az
óvodáról? Ő nem erőlteti. De ha valaki mégis úgy gondolja, hogy beszélni kell az óvodáról,
akkor itt a lehetőség. Jobban szeretné, ha elmondaná a gondját meg a problémáját, és nem
kinn szeretné az utcán hallani a pletykát.
Mivel közmeghallgatás van és az aktuális ügyeknél tart az ülés, úgy bárki hozzászólhat
bármivel.
Polgármester úr átadja a szót a jelenlévőknek.
Kovás Szilárd: Az lenne a kérdése, hogy milyen októl mondott fel a jelenlegi óvodavezető?
Lisztmayer János polgármester: Ő erre nem tud válaszolni. Válaszolhat rá valaki?
dr. Hanák Mária jegyző: Nem. A Német Nemzetiségi Önkormányzatnál zárt ülés anyaga
volt.
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Lisztmayer János polgármester: Más kérdés nincsen? Bármivel kapcsolatban kérdés?
Több hozzászólás, napirendi pont nem volt, ezért polgármester úr a közmeghallgatással
egybekötött testületi ülést bezárta.

k.m.f.

Lisztmayer János
polgármester

dr. Hanák Mária
jegyző

Stettner Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő
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