
JEGYZŐKÖNYV  
 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 14. napján 

(csütörtökön) 16.00 órakor megtartott rendes, nyilvános testületi üléséről 

 

RENDELETEK: 

1/2019. (II.18.)  a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési 

díjakról szóló 1/2018. (II.19.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

2/2019. (II.18.)  A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

ellátásokról 

 

HATÁROZATOK: 

4/2019. (II.14.)    a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről 

5/2019. (II.14.)    A napirendi pontokról 

6/2019. (II.14.)    A jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről 

7/2019. (II.14.)    a Polgárőrség beszámolójáról 

8/2019. (II.14.)  A Pusztavámi Torna Club beszámolójának 

elfogadásáról 

9/2019. (II.14.)  A Pusztavámi Közösségi Színtér 2019. I. félévi 

munkatervének elfogadásáról 

10/2019. (II.14.)  az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 

előterjesztéséről 

11/2019. (II.14.)  Pusztavám Község Önkormányzata által nyújtott 

szociális ellátásokról szóló szakmai program 

módosításáról 

12/2019. (II.14.)  Pusztavám Község Önkormányzat Munkaruha 

Szabályzatáról 

13/2019. (II.14.)  A Szociális feladatellátáshoz kapcsolódó saját 

gépjármű használatára vonatkozó szabályzatról 

14/2019. (II.14.)  A Pusztavám Község Önkormányzat és a 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

közötti együttműködési megállapodás 

felülvizsgálatáról 

15/2019. (II.14.)  Cothec Kft. hőszolgáltatási szerződés 

hosszabbításáról 

16/2019. (II.14.)  a véglegesegészségügyi feladatellátási szerződés 

elfogadásáról 

17/2019. (II.14.)    a munkába járás költségtérítéséről 

18/2019. (II.14.)  Esztergom Város Duna-Vértes Köze Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való 

csatlakozási kérelméről 

19/2019. (II.14.)  Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú 

Alapítvány kérelméről 

20/2019. (II.14.)    Az A-telepi földek értékesítéséről 

21/2019. (II.14.)    az iskolai felvételi körzetekről 



JEGYZŐKÖNYV 
 

amely készült 2019. február 14-én, csütörtökön 16.00 órakor megtartott Pusztavám Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének rendes, nyilvános ülésén. 

 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. 

 

 

Jelen vannak Pusztavám Község Önkormányzat részéről: 

 

Lisztmayer János  polgármester 

Stettner Attila   alpolgármester 

ifj. Lisztmayer János              képviselő  

Pintér István   képviselő 

Stipsits Péter   képviselő 

Ujj József Attiláné  képviselő 

 

Dr. Hanák Mária  jegyző 

Vécsei Zsoltné    jegyzőkönyvvezető 

 

Megjelentek:  

 

Ungerné Grósz Angéla  Polgárőrség elnöke 

Gerlinger Tibor    PNNÖ elnök 

Takács István 

Kemmer Zoltán 

 

 

 

Lisztmayer János polgármester: Köszöntöm a képviselő-testület tagjait, a vendégeket. Azzal 

kezdem, hogy a meghívóban szereplő 4./ napirendet előre venném, hiszen a vagyontételi 

kötelezettség teljesítéséről tudni kell ahhoz, hogy megállapítsam a határozatképességet, hiszen, 

abban az esetben, ha nem adta le mindenki a vagyonnyilatkozatát, illetve nem felelt meg a 

követelményeknek, akkor meg kell állapítanom, hogy a testület nem határozatképes. Átadom a 

szót az Ügyrendi Bizottság elnökének.  

 

Pintér István Ügyrendi Bizottság elnöke: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Az Ügyrendi 

Bizottság megtartotta ülését. Két napirendi pontunk volt, az egyik a vagyonnyilatkozat tételi 

kötelezettség teljesítésének ellenőrzése. A törvényi kötelezettség határideje január 31. volt. 

Eddig 1 fő önkormányzati képviselő és 3 fő bizottsági tag nem adta le a vagyonnyilatkozatát. 

A mai napig, felhívásra az 1 fő önkormányzati képviselő, illetve 1 fő bizottsági tag leadta 

nyilatkozatát. A két fő bizottsági tag még leadhatja nyilatkozatát, hiszen nekik még nem volt 

ülésük, tehát addig még megtehetik. Megállapítom, hogy a jelenlevő önkormányzati képviselők 

gyakorolhatják jogaikat. A második napirendi pontban nem volt hozzászólás. Javaslom a 

vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének elfogadását.  

 

 

 



Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

egyhangúan a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

4/2019.(II.14.) határozata 

 

a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztatóját elfogadja. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: Megállapítja, hogy Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületéből 5 képviselő jelen van. Két képviselő jelezte távolmaradását. 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 

 

5/2019. (II.14.) határozata 

 

A napirendi pontokról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. február 14. napján megtartott 

rendes, nyilvános testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:  

Napirendi pontok: 

1./ Tájékoztató a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről 

Előterjesztő: Pintér István Ügyrendi Bizottság elnöke 

Előzetesen véleményezi: Ügyrendi Bizottság 

2./ Civil szervezetek beszámolója: 

- Polgárőrség 

Előterjesztő: Szervezetek képviselői 

3./ A Pusztavámi Közösségi Színtér 2019. I. félévi munkaterve 

Előterjesztő: Agárdi András megbízott vezető (nem tud részt venni az ülésen) 

4./ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének előterjesztése 

Előterjesztő: Lisztmayer János polgármester 

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

5./ Pusztavám Község Önkormányzata által nyújtott szociális ellátásokról szóló szakmai 

program módosítása 

Előterjesztő: dr. Hanák Mária jegyző 

6./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérő és a fizetendő térítési 

díjakról szóló 1/2018 (II.19.) önkormányzati rendelet módosítása  

Előterjesztő: dr. Hanák Mária jegyző 

7./A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelet elfogadása 

Előterjesztő: dr. Hanák Mária jegyző  



8./ Szociális feladatellátáshoz kapcsolódó munkaruha- illetve saját gépjármű használatára 

vonatkozó szabályzat elfogadása  

Előterjesztő: dr. Hanák Mária jegyző 

9./A helyi adókról szóló 20/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosítása  

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság  

Előterjesztő: polgármester és jegyző 

10./ A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint Pusztavám Község 

Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

Előterjesztő: dr. Hanák Mária jegyző  

11./ Cothec Kft. hőszolgáltatási szerződés hosszabbítására tett javaslatának megvitatása 

Előterjesztő: Lisztmayer János polgármester  

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

Előterjesztő: Stettner Attila alpolgármester 

12./ Végleges háziorvosi feladatellátási szerződés, valamint módosításának jóváhagyása 

Előterjesztő: Lisztmayer János polgármester 

13./ Aktuális ügyek:  

- munkába járás költségtérítésének meghatározása 

- Esztergom Város polgármesterének kérelme 

- Lengyel Tamás kérelme 

- Alapítványi kérelem 

- „A” telepi ingatlanok értékesítése 

- iskolai körzetek  

 

 

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 tartózkodás 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

6/2019. (II.14.) határozata 

 

A jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2019. február 14. napján megtartott 

testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének Stettner Attila alpolgármestert 

megválasztotta.  

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Napirendi pont: Civil szervezetek beszámolója 

- Pusztavámi Torna Club 

- Polgárőrség 

Előterjesztő. Szervezetek képviselői 

 

 

Lisztmayer János polgármester: köszöntöm körünkben Ungerné Grósz Angélát a polgárőrség 

elnökét. Az írásos anyagot mindenki megkapta. Angéla szeretné-e valamivel kiegészíteni a 

kiküldött anyagot?  

 

Ungerné Grósz Angéla polgárőrség elnöke: Nem szeretném kiegészíteni. Szóban is 

szeretném megköszönni az önkormányzat támogatását, enélkül nem tudna működni az 

egyesület.  

 

Lisztmayer János polgármester: A falu nevében én szeretném megköszöni a polgárőrség 

munkáját. Viszonylag sok tagja van az egyesületnek, de aktívan 10-12 ember látja el 

folyamatosan a feladatokat. Kérnék szépen egy szavazást, amennyiben el tudjátok fogadni az 

elnökasszony beszámolóját.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja egyhangú 5 igen 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

7/2019. (II.14.) határozata 

 

a Polgárőrség beszámolójáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgárőrség 2018. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót, azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Lisztmayer János polgármester: úgy gondolom, attól függetlenül, hogy a Torna Club elnöke 

nem tud részt venni az ülésen tárgyalhatjuk a beszámolójukat. Az írásos anyagot mindenki 

megkapta. Részletesen tartalmazza a szakmai programot és az elszámolást is. Kérnék szépen 

egy szavazást, amennyiben elfogadható a Torna Club beszámolója.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja egyhangú 5 igen 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

8/2019. (II.14.) határozata 

 

A Pusztavámi Torna Club beszámolójának elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pusztavámi Torna Club 

2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót, azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

 



2./ Napirendi pont: A Pusztavámi Közösségi Színtér 2019. I. félévi munkaterve 

Előterjesztő: Agárdi András megbízott vezető helyett Lisztmayer János polgármester 

 

 

ifj. Lisztmayer János képviselő 17.20 órakor megérkezett az ülésre. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: egy képviselő megérkezett az ülésre, megállapítom, hogy a 

képviselő-testület jelen lévő tagjainak száma 6 fő.  

A napirendhez kiküldött anyagban több pontban vannak hiányosságok, melyeket tisztázni 

fogok. A Sváb-bál időpontját nem látom beírva, ami úgy tudom, hogy márciusban kerül 

megrendezésre. Az 5. Paprikáskrumpli főzőverseny nincs beírva, mely véleményem szerint 

május első hetében kerülne megrendezésre a motorostalálkozóval együtt. Amit még hiányolok 

a nemzetiségi nap, úgy tudom valamikor június elején kerül megrendezésre. Ezeket tisztázni 

fogjuk. Van-e hozzászólás? Ha nincs, kérnék szépen egy szavazást, amennyiben a 

kiegészítésekkel elfogadható a Pusztavámi Közösségi Színtér 2019. évi I. félévi munkaterve. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja egyhangú 6 igen 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

9/2019. (II.14.) határozata 

 

A Pusztavámi Közösségi Színtér 2019. I. félévi munkatervének elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pusztavámi Közösségi 

Színtér 2019. I. félévi munkatervét, azt a kiegészített programokkal elfogadja. 

 

 

3. Napirendi pont: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének előterjesztése 

Előterjesztő: Lisztmayer János polgármester 

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

 

Lisztmayer János polgármester: az Önkormányzat költségvetését előzetesen tárgyalta a 

Pénzügyi Bizottság átadom a szót az elnökasszonynak.  

Ujj József Attiláné Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 

elfogadta, viszont kértünk egy tájékoztatást a pénzügyi előadótól. A pályázatokból befolyt 

összegekről, illetve azok felhasználásról adjon bővebb tájékoztatást.  

Selmeczi Ferencné pénzügyi előadó: részletesen beszámol a befolyt pályázati pénzekről, 

illetve azok felhasználásáról.  

Ujj József Attiláné Pénzügyi Bizottság elnöke: köszönjük a tájékoztatást. Elfogadásra 

javaslom a 2019. évi költségvetésre vonatkozó előterjesztést.  

Lisztmayer János polgármester: tájékoztatni szeretnélek benneteket két pályázattal 

kapcsolatban. A közbeszerző hiánypótlásra kiküldte az anyagot. Nem tudjuk, hogy mind a két 



pályázatot meg tudjuk-e valósítani, vagy csak az egyiket. Ez már a harmadik eljárás mindkét 

esetben. Mindig olyan kivitelezési összegekkel találja magát szembe a képviselő-testület, amit 

nem tudunk kigazdálkodni. A bölcsőde esetében meglátjuk ebben a harmadik körben milyen 

árajánlatokat kapunk. A panorámaröntgen esetében sikerült a gépet 2-2,5 millió forinttal 

kedvezőbb áron megvásárolni. A röntgent mindenképpen meg tudjuk valósítani. Abban biztos 

vagyok, hogy több közbeszerzési kört nem fogunk futni a bölcsődével kapcsolatban, mert 

minden egyes közbeszerzés súlyos forintokba kerül. A költségvetésről azt tudom elmondani 

nektek, hogy hasonlít a 2018. évi költségvetéshez. Az állami támogatás 2019-ben durván 18 

millió forinttal kevesebb, mint az előző évben. Ennek magyarázata, hogy az adóerő-

képességünk valamilyen szinten nőtt. A bölcsőde önrészét az adótartozásokból befolyt 

összegből szeretném fedezni. Megbeszéltem a jegyzőasszonnyal, hogy a következő 

felszólításnál nyilvánosságra fogjuk hozni, hogy kinek mennyi a tartozása. Van-e hozzászólás 

a kiküldött anyaghoz, illetve az elhangzottakhoz? Amennyiben elfogadható az Önkormányzat 

2019. évi költségvetésére vonatkozó előterjesztés, kérnék egy szavazást.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja egyhangú 6 igen 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

10/2019. (II.14.) határozata 

 

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének előterjesztéséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló előterjesztést módosító javaslat nélkül elfogadja.  

Felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési rendelet-tervezetet a Képviselő-testület soron 

következő, márciusi ülésére terjessze elő. 

 

4. / Napirendi pont: Pusztavám Község Önkormányzata által nyújtott szociális 

ellátásokról szóló szakmai program módosítása 

Előterjesztő: dr. Hanák Mária jegyző 

 

 

Lisztmayer János polgármester: átadom a szót a jegyzőasszonynak.  

 

dr. Hanák Mária jegyző: azért van szükség a szakmai programnak a módosításra, mert volt 

egy kormányhivatali ellenőrzés, aminek a keretein belül több kifogást tettek, melyeket pótolni 

kell. Ehhez képviselő-testületi döntés szükséges. Az egyik észrevétel az volt, hogy az 

ellátottakkal kötött megállapodásban szerepelt a térítési díj összege. Minden esetben, ha 

változik a térítési díj összege módosítani kell a megállapodást vagy új megállapodást kell kötni 

a gondozottakkal. Ezért javasolták a Megállapodás-tervezet szövegének módosítását, mely a 

szakmai program része. A másik kifogás, hogy a térítési díj változásáról előzetesen értesíteni 

kell az érintetteket és jogorvoslati lehetőséget kell számukra biztosítani. Ennek szövege került 

be mellékletként a programba. Összességében ezzel a két melléklettel módosult a szakami 

program.  

 

Polgármester úr szavazást kér a szakmai program módosításának elfogadására.  

 



Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja egyhangú 6 igen 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

11/2019. (II.14.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzata által nyújtott szociális ellátásokról szóló szakmai 

program módosításáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális ellátásokról 

szóló szakmai program módosításáról szóló előterjesztést és azt módosítás nélkül elfogadja. 

A módosított Szakmai Program a határozat mellékletét képezi. 

 

 

5. / Napirendi pont: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérő 

és a fizetendő térítési díjakról szóló 1/2018 (II.19.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Hanák Mária jegyző 

 

 

Lisztmayer János polgármester: átadom a szót a jegyzőasszonynak.  

 

dr. Hanák Mária jegyző: ez a rendelet módosítás az előző napirendnél említett 

kormányhivatali ellenőrzéshez kapcsolódik. A rendeletünkben kizárólag házhoz szállítás 

szerepelt a szociális étkeztetés vonatkozásában, míg a szakmai programban házhoz szállítás és 

elvitel is szerepelt. A lényeg az, hogy a kettőt összhangba kell hozni. A helyi rendeletből ki kell 

venni a nyomtatványokat (vagyonnyilatkozat, jövedelemnyilatkozat, stb.), mivel ezek 

tartalmára kormányrendelet utal, így helyi rendelet nem tartalmazhatja.  

 

Polgármester úr szavazást kér a rendelet módosításának elfogadásra.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen egyhangú 

szavazattal a következő rendeletet alkotta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelete 

 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és a fizetendő 

térítési díjakról szóló 1/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként szerepel) 

 

 

 

 



6./ Napirendi pont: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 

rendelet elfogadása 

Előterjesztő: dr. Hanák Mária jegyző 

 

 

Lisztmayer János polgármester: ennek a napirendi pontnak a tárgyalása is ehhez a 

kormányhivatali ellenőrzéshez kapcsolódik. Átadom a szót a jegyzőasszonynak.  

 

dr. Hanák Mária jegyző: kifogásolták, hogy a gyermekjóléti ellátások nem voltak szabályozva 

helyi rendeletben. Ezt a hiányosságot pótolja a rendelet. 

 

Hozzászólás nem volt, így polgármester úr szavazást kér a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelet elfogadására.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen egyhangú 

szavazattal a következő rendeletet alkotta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelete 

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 

 

(a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként szerepel) 

 

7./ Napirendi pont: Szociális feladatellátáshoz kapcsolódó munkaruha- illetve saját 

gépjármű használatára vonatkozó szabályzat elfogadása 

Előterjesztő: dr. Hanák Mária jegyző 

 

 

Lisztmayer János polgármester: hetedik napirendi pontunk szintén az ellenőrzéshez 

kapcsolódik. Átadom a szót a jegyzőasszonynak.  

 

dr. Hanák Mária jegyző: a saját gépjármű használata és a munkaruha térítése nem volt 

szabályzatban rögzítve. A szociális gondozók munkaruha térítést kapnak, ezt szabályzatban kell 

rögzíteni, ez a saját gépjármű használatának esetében is fennáll. A mellékletben megtalálható a 

lényeg, hogy milyen munkaruhát vásárolhatnak, illetve ezeknek a munkaruháknak mennyi a 

kihordási ideje.  

 

Lisztmayer János polgármester: úgy vélem a saját gépjármű esetében nem volt hiba. Az 

önkormányzat rendelkezik két autóval. Az egyik szinte állandó jelleggel a garázsban áll, lehetne 

használni, hiszen azért van, de az a helyzet, hogy az alkalmazottak szívesebben használják a 

saját gépjárművüket. A saját gépjármű használata esetében a térítés csak abban az esetben 

igényelhető, ha falun belül közlekednek. Abban az esetben, ha el kell menni mondjuk Mórra, 

akkor ott vannak az önkormányzati gépjárművek. A mellékletben szabályoztuk az elszámolást, 

illetve azt gondolom a 9 Ft/km gépjárműkopásra elfogadható. Munkaruha vonatkozásában több 

rendeletet megnéztem, ez alapján szerintem 25.000 forint megfelelő lenne. A mellékletben 

látni, hogy mire mennyi kihordási idő lett meghatározva. Várom a véleményeket. 



Stipsits Péter képviselő: korábban dolgoztam egy cégnél, ahol munkaruhával is foglalkoztunk. 

Aláírom, hogy lehet ennyiért vásárolni, de az biztos nem fog kibírni 3 évet. Nem magunk ellen 

szeretnék beszélni, de ezek az összegek szerintem nem megfelelőek.  

 

Pintér István képviselő: lehet tudni, hogy pontosan hány embert érint? Köszönöm, tehát 

összesen 6 embert érint. Azt gondolom ez a 25.000 forint elfogadható, de a kihordási időt én 

lecsökkenteném. 

 

Polgármester úr szavazásra teszi fel a munkaruha használatára vonatkozó szabályozást, mely 

szerint az összeg 25.000 forint/fő, a kihordási idő 1 év.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 4 igen szavazattal 1 

tartózkodás 1 ellen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

12/2019. (II.14.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Munkaruha Szabályzatáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Munkaruha 

Szabályzatról szóló előterjesztést és azt a módosító javaslattal elfogadja. 

A Munkaruha Szabályzat a határozat mellékletét képezi. 

 

 

Polgármester úr szavazásra teszi fel a gépjárműhasználatra vonatkozó szabályzat elfogadását.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

13/2019. (II.14.) határozata 

 

A Szociális feladatellátáshoz kapcsolódó saját gépjármű használatára vonatkozó 

szabályzatról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális feladatellátáshoz kapcsolódó 

saját gépjármű használatára vonatkozó szabályzatot módosítás nélkül elfogadja. 

A Szabályzat a határozat mellékletét képezi. 

 

 

 

 

 

 

 



8./ Napirendi pont: A helyi adókról szóló 20/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 

módosítása  

Előterjesztő: Lisztmayer János polgármester 

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

 

 

Lisztmayer János polgármester: a rendelet módosítást a Pénzügyi Bizottság előzetesen 

tárgyalta, átadom a szót az elnökasszonynak.  

 

Ujj József Attiláné Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság a rendelt módosítását 

megtárgyalta, elfogadta. Javaslom a képviselő-testület elé elfogadásra.   

 

Lisztmayer János polgármester: a rendelet módosítás lényege, hogy megtehetjük azt a 

gesztust, hogy a 80. életévüket betöltött személyek esetében elengedhetjük a kommunális adót. 

Amennyiben megnézték a rendelet módosítást a rendelet július 1-től lépne hatályba. Ebben az 

évben ez körülbelül 500 eft-os kiesés lenne. 2019-ben körülbelül 1 millió forintot tesz ki ez a 

rendelet módosítás. Vannak olyan családok, ahol többen élnek egy háztartásban. Ez esetben 

tulajdoni hányad arányában oszlik meg a fizetési kötelezettség.  

 

Stipsits Péter képviselő: mi van abban az esetben, ha a tulajdonos 1/1 tulajdoni hányaddal 

rendelkezik, de más lakik az ingatlanban, akkor ki fogja fizetni az adót? 

 

Varga Ferenc külsős alpolgármester: nem lehet módosítani, hogy abban az esetben 

érvényesíthető ez a mentesség, amennyiben a mentességet kérő személy az ingatlanban lakik? 

 

Stipsits Péter képviselő: én magam is úgy gondolom, hogy ki kell egészíteni a rendeletet azzal, 

hogy a 80. életévét betöltött személy életvitelszerűen az ingatlanban lakik. Jegyzőasszonytól 

kérdezem van-e erre lehetőség? 

 

dr. Hanák Mária jegyző: ennek utána kell járnom, most nem tudok választ adni a kérdésre.  

 

Lisztmayer János polgármester: megkérem a jegyzőasszonyt és Stipsits Péter képviselő urat, 

hogy üljenek le, beszéljék át, hogy mit szeretne a képviselő úr, hogy lehet azt megvalósítani. 

Következő testületi ülésre hozzák be, addig ezt a napirendi pontot elnapoljuk.  

 

 

9./ Napirendi pont: A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint 

Pusztavám Község Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

Előterjesztő: dr. Hanák Mária jegyző 

 

 

Lisztmayer János polgármester: az anyagot mindenkinek kiküldtem, illetve a jegyzőasszony 

is küldött nektek anyagot. Átadom a szót a jegyzőasszonynak.  

 

dr. Hanák Mária jegyző: minden évben felül kell vizsgálni az együttműködési megállapodást. 

Van valakinek javaslata valamilyen módosításra? 

 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: részemről megfelel a megállapodás, nem kívánunk módosítani.  

 



Több hozzászólás nem volt, így polgármester úr szavazásra teszi fel a két önkormányzat közötti 

együttműködési megállapodás elfogadását.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 egyhangú igen 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

14/2019. (II.14.) határozata 

 

A Pusztavám Község Önkormányzat és a Pusztavámi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 
 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a Pusztavámi Német 

Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodást. Módosítását nem 

tartja szükségesnek, ezért hatályában fenntartja. 

 

 

10./ Napirendi pont: Cothec Kft. hőszolgáltatási szerződés hosszabbítására tett 

javaslatának megvitatása 

Előterjesztő: Stettner Attila alpolgármester  

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

 

 

Lisztmayer János polgármester: A Cothec Kft szerződését a Pénzügyi Bizottság előzetesen 

tárgyalta, így átadom a szót az elnökasszonynak.  

 

Ujj József Attiláné Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az 

alpolgármester javaslatát és elfogadásra a képviselő-testület elé terjeszti. 

 

Stettner Attila alpolgármester: Tisztelt Képviselő-társaim! Már dolgoztunk ezzel a céggel. 

Két intézményben jól működik, sajnos az óvodában nem. Két ünnep között kicseréltük az 

óvodában a bojlert. Ennek ellenére sem fűtés, sem melegvíz nem volt, pedig a kazán ment. 

Elviekben van fűtés, de gyakorlatilag még sincs. Január 28-án itt volt a Cothec Kft 

vezérigazgatója. Jelen állás szerint 438 eft-ot fizetünk havonta. Valahol ők is érzik, hogy nincs 

minden rendben. Az új ajánlat havonta nettó 262 eft lenne. A bojler cseréjét is megtérítik, ami 

600 eft és elengednek havi 106 eft-ot, amennyiben kötünk velük 5 évre szerződést. Az anyagot 

megkaptátok. Valakinek javaslata? 

 

Lisztmayer János polgármester: gyakorlatilag arról van szó, hogy anno köttetett egy 

szerződés, ami havi bruttó 438 eft-ról szól. Ez csak a kazán bérleti díja tulajdonképpen, mert 

bármilyen karbantartást kell elvégezni az a fenntartó költsége. Éves szinten körülbelül 1,2 

millió forintot takarítanánk meg, ezekkel az új kondíciókkal. December hónapban kerestük meg 

őket, mivel az óvodának 600 eft-os gázszámlája volt, szerintem ez már meghaladja a jó ízlés 

határát. Személy szerint javaslom a szerződés meghosszabbítását, mivel a kazánokat csak 

béreljük, ha lejár a szerződés meg kell vásárolni ezeket a kazánokat. Abban biztos vagyok, hogy 

arra nem lesz pénz az elkövetkező években, hogy mind a három intézményben ki lehessen 

cserélni a kazánokat.  

 



Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: ami jelenleg az óvodában van az tarthatatlan. Több alkalommal 

jártam bent és volt, amikor 17-18 fok volt a csoportszobákban. Előtte 25-27 fokok is voltak, 

nem tudom hol a hiba, de ki kell deríteni, mert ez így nem mehet tovább. Többször jelezték 

polgármester úr felé is, hogy hideg van a csoportszobákba.  

 

Stettner Attila alpolgármester: ma beszéltem az úrral. Azt javasolta, hogy a külső 

hőfokszabályzót ki kell cserélni. Továbbá javasolta egy belső termosztát felszerelését, melyet 

kézzel lehet állítani. A napelem nem zavar be, mert az a melegvízre van kötve.  

 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: még egy kérdésem lenne. Az elmaradt radiátor bekötését 

mikorra tervezték? 

 

Stettner Attila alpolgármester: nyáron lesz.  

 

ifj. Lisztmayer János képviselő: automatikusan el akarjuk fogadni ezt a szerződést? Nem 

akarunk beletenni szervizeléssel kapcsolatos pontot, illetve szervizeléssel kapcsolatos 

határidőt? 

 

Lisztmayer János polgármester: legyetek szívesek elolvasni a szerződés második pontját. Ott 

benne van feketén-fehéren, hogy mit vállal a Cothec Kft. Teljesen megbonyolítjátok ezt a 

kérdést. Abban kell döntenünk, hogy hosszabbítunk-e szerződést kedvezőbb feltételekkel vagy 

sem.  

 

Polgármester úr szavazásra teszi fel a Cothec Kft szerződésének a meghosszabbítását.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 5 igen 1 ellene 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

15/2019. (II.14.) határozata 

 

Cothec Kft. hőszolgáltatási szerződés hosszabbításáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Cothec Kft. 

hőszolgáltatási szerződés hosszabbítására vonatkozó javaslatát, azt az előterjesztés szerinti 

tartalommal elfogadja. 

Felhatalmazza a Polgármestert a módosító javaslatot tartalmazó, 5 éves hosszabbítás aláírására. 

 

 

11./ Napirendi pont: Végleges háziorvosi feladatellátási szerződés, valamint 

módosításának jóváhagyása 

Előterjesztő: Lisztmayer János polgármester  

 

 

Lisztmayer János polgármester: megkapták a feladatellátási szerződést. Március 1-től, dr. 

Szunyog Erzsébet fogja ellátni a háziorvosi ellátást. A szerződés egy-két pontban módosult, 

amit a jegyzőasszony fog elmondani nektek. Átadom a szót a jegyzőasszonynak.  

 



dr. Hanák Mária jegyző: az egészségügyi ellátásra előszerződést kötöttünk a Doktornővel, 

ahhoz, hogy meg tudja kezdeni a praxisjog átvételét, illetve a működési engedélyhez szükséges 

eljárást. A NEAK-hoz azonban végleges szerződés szükséges, melyet Polgármester Úr és a 

Szolgáltató is aláírt. A finanszírozáshoz azonban kikötés volt, hogy minden munkanapon 8-16-

ig a településen rendelkezésre kell állnia, illetve a NEAK nem finanszíroz abban az esetben, ha 

a szakasszisztenciát nem a doktornő foglalkoztatja. A finanszírozás két fő 8 órás munkavállalót 

tartalmaz. Ezzel a két dologgal módosult a szerződés, mely már szintén aláírásra került. Önök 

megkapták a szerződéseket. 

 

 

Polgármester úr szavazásra teszi fel a végleges feladatellátási szerződés és annak 

módosításának elfogadását.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 egyhangú igen 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

16/2019. (II.14.) határozata 

 

a véglegesegészségügyi feladatellátási szerződés elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a háziorvosi feladatellátásra 

vonatkozó végleges szerződést és annak módosítását, és azt az előterjesztés szerinti tartalommal 

jóváhagyja. 

 

 

12./ Napirendi pont:  

Aktuális ügyek:  

 

 

Lisztmayer János polgármester: eddig nem volt rögzítve a munkába járás költségtérítése. 

Úgy gondolom a 15 Ft/km elfogadható.  

 

Polgármester úr szavazásra teszi fel a munkába járás költségtérítésének összegét.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 egyhangú igen 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

17/2019. (II.14.) határozata 

 

a munkába járás költségtérítéséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete a munkába járással kapcsolatos utazási 

költségtérítésről szóló 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében megfogalmazott 



mérlegelési jogkörében eljárva az Önkormányzat által foglalkoztatott munkavállalók részére 

saját gépjármű használata esetén költségtérítésként 15 Ft/ km összeget állapít meg. 

 

Lisztmayer János polgármester: Esztergom Város polgármesterének kérelme van előttem, 

miszerint csatlakozni kívánnak a Duna Vértes Köze regionális Hulladékgazdálkodási 

Társuláshoz. Néhány tagönkormányzat, közöttük mi is, nem hoztuk a testület elé a csatlakozási 

szándékot. Az előterjesztéssel ezt pótoljuk. 

 

Polgármester úr szavazást kér a csatlakozási kérelem elfogadására.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 egyhangú igen 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

18/2019. (II.14.) határozata 

 

Esztergom Város Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való 

csatlakozási kérelméről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete Esztergom Város Duna-Vértes Köze 

Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozási kérelmét jóváhagyja. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: elérkeztünk Lengyel Tamás kérelméhez.  A levelet, illetve a 

fényképeket megkapták. Átadom a szót.  

 

Pintér István képviselő: fordítottunk mostanában a garázsok karbantartására valamit? Úgy 

gondolom valamilyen szinten támogatni kellene a kérelmet, egy kicsit kellene javítani a 

kinézetén. Túlzásba nem kell esni egy kis murvázásra gondoltam, mivel a falu központi része.  

 

Lisztmayer János polgármester: más észrevétel?  

 

Stettner Attila alpolgármester: egyetértek azzal, hogy valamilyen szinten kell foglalkoznunk 

ezzel a problémával.  

 

Pintér István képviselő: el kell gondolkodni, hogy milyen forrásból tudjuk megoldani ezt a 

problémát.  

 

Lisztmayer János polgármester: megkérjük a jegyzőasszonyt írjon egy levelet a Lengyel 

úrnak, hogy a képviselő-testület foglalkozik a problémával, áprilisban visszatérünk rá.   

 

 

Lisztmayer János polgármester: olvasták az Alapítványi kérelmet, mi a vélemény?  

 

Stettner Attila alpolgármester: ezek a kérelmek minden évben megjelennek, úgy gondolom 

annyi pénzt nem tudunk adni. Véleményem szerint a környéken is van rengeteg alapítvány, 

akiket lehet támogatni.  

 



Polgármester úr szavazást kér a kérelem elutasítására.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 egyhangú igen 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

19/2019. (II.14.) határozata 

 

Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány kérelméről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Segítő szívvel, jó 

szándékkal Közalapítvány támogatásra irányuló kérelmét, melyet a 2019. évben támogatni nem 

tud. 

Felkéri a Polgármestert az Alapítvány tájékoztatására. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: értékesítésre kínáltunk 3,5 hektár földterületet az A-telepnél. 

Eddig három ajánlat érkezett. 1 millió forint/ha árat adott az ügyfél, a meghirdetett összeget 

elfogadva. Kérek felhatalmazást arra, hogy a legmagasabb áron adjuk el ezt a 3,5 hektáros 

területet.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 egyhangú igen 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

20/2019. (II.14.) határozata 

 

Az A-telepi földek értékesítéséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az értékesítésre 

meghirdetett Pusztavám A-telep 657-693 hrsz-ú belterületi, kivett, beépítetlen terület művelési 

ágú ingatlanok vételére benyújtott ajánlatokat. 

A legmagasabb ajánlatot -1.000.000 Ft/ha - Zelovics Gábor, a Pusztavámi Tejszövetkezet Zrt. 

igazgatósági tagja adta, így a Képviselő-testület Zelovics Gábor ajánlattevő ajánlatát elfogadva 

az A-telepi ingatlanokat Pusztavámi Tejszövetkezet Zrt részére értékesíti. 

 

 

dr. Hanák Mária jegyző: minden évben a Megyei Járási Hivatal meghirdeti az iskolák felvételi 

körzeteit. Jelen esetben a települési önkormányzatnak véleményezési joga van, hogy elfogadja-

e ezt a felvételi körzetet.   

 

Polgármester úr szavazást kér a felvételi körzet véleményezésére.  

 

 

 



Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 egyhangú igen 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

21/2019. (II.14.) határozata 

 

az iskolai felvételi körzetekről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete állást foglalt a Pusztavámon kötelező 

felvételt biztosító iskola felvételi körzetének kialakításáról, e szerint egyetért a Székesfehérvári 

Járási Hivatal által megküldött tervezettel, annak módosítását nem javasolja. 

 

 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: szeretnék egy-két dolgot mondani. Most jutott tudomásomra, 

hogy a Fejérvíz Zrt-nél még nincs aláírva a szerződés a fogyasztó részéről. Szeretnénk felújítani 

a kisiskolát, megvennénk az alapanyagokat, ehhez szeretnénk kérni a települési 

önkormányzattól segítséget. Van az önkormányzatnak egy kőművese, akit ezt a munkát el tudná 

végezni.  

 

Lisztmayer János polgármester: a fogyasztó részéről - mivel az iskola vagyonkezelésben van 

a nemzetiségi önkormányzatnál- nem írom alá a szerződést, véleményem szerint semmi közöm 

hozzá. A Fejérvízzel ezt meg kell beszélni. Úgy vélem egy 4 órás karbantartót kellene 

alkalmaznia az NNÖ-nek, aki elvégezné a javításokat. Napi szinten jönnek az e-mailek, hogy 

mit kell megjavítani az iskolában. Olyan fejlesztéseket tervezzen be, amit meg tud valósítani. 

Kell egy kérelem, amit a képviselő-testület, majd véleményez. Ha már itt tartunk a játszótér 

miért nem alakul? Össze kellene dolgoznunk, nekünk 10 millió forintra lenne szükségünk, hogy 

a bölcsődét meg tudjuk csinálni.  

 

17.50 perckor Ujj József Attiláné elhagyja az ülést.  

 

Lisztmayer János polgármester: a Képviselő-Asszony távozott a testület 5 fővel is 

határozatképes. még egy bejelentést szeretnék tenni. A jegyző asszony a közös megegyezéssel 

távozik március végén, április elején.  

 

 

 

Lisztmayer János        dr. Hanák Mária 

   polgármester                 jegyző 

 

 

Stettner Attila  

jegyzőkönyvhitelesítő 

 

 


