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JEGYZŐKÖNYV  
 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének, valamint a Pusztavámi 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 12-én 16.30 

órakor megtartott együttes üléséről 

 

RENDELETEK: 

3/2019. (III.18.)    Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

4/2019. (III.18.)  A helyi adókról szóló 20/2015. (XI.27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

HATÁROZATOK: 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

25/2019. (III.12.)    A napirendi pontokról 

26/2019. (III.12.)    A jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről 

27/2019. (III.12.)  A Mini Bölcsőde 2019. évi költségvetésének 

támogatásáról 

28/2019. (III.12.)  A „Csapadékvíz elvezetése Pusztavámon” című 

projekt szemléletformáló kampányának 

megvalósításáról 

29/2019. (III.12.)    A 2019. évi közbeszerzési tervről 

30/2019. (III.12.)  Az NJT kezelésével kapcsolatos törvényességi 

felhívásról 

31/2019. (III.12.)  A bizottsági ülések számát érintő törvényességi 

felhívásról 

32/2019. (III.12.)    A Nemzetiségi Tánccsoport támogatásáról 

33/2019. (III.12.)    A Nemzetiségi Fúvószenekar támogatásáról 

34/2019. (III.12.)    Lisztmayer János polgármester tiszteletdíjáról 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

19/2019. (III.12.)    A napirendi pontokról 

20/2019. (III.12.)    A jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről 

21/2019. (III.12.)  A Szivárvány Óvoda-Mini Bölcsőde 2019. évi 

költségvetésének elfogadásáról 

22/2019. (III.12.)  A Pusztavámi Német Nemzetiségi Általános 

Iskola 2019. évi költségvetéséről 

23/2019. (III.12.)  A PNNÖ 2018. évi költségvetésének 

elfogadásáról 

24/2019. (III.12.)    A Nemzetiségi Tánccsoport támogatásáról 
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JEGYZŐKÖNYV 
 

amely készült 2019. március 12-én, kedden megtartott Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének, valamint a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének együttes ülésén. 

 

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

64-66. 

 

Jelen vannak Pusztavám Község Önkormányzat részéről: 

 

Lisztmayer János   polgármester 

Stettner Attila    alpolgármester 

Csordás Mihály   képviselő 

ifj. Lisztmayer János    képviselő 

Stipsits Péter    képviselő 

Ujj József Attiláné   képviselő 

 

Hiányzik:  

 

Pintér István     képviselő 

 

 

Jelen vannak a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat részéről: 

 

Gerlinger Tibor   PNNÖ elnök 

Krebsz Ferencné   képviselő 

 

 

Dr. Hanák Mária   jegyző 

Vécsei Zsoltné    jegyzőkönyvvezető 

 

Megjelentek:  

 

Hortobágyiné Kiss Zsuzsanna  óvodavezető  

Unger Vicky     igazgatóhelyettes  

Varga Éva     pénzügyi előadó 

Selmeczi Ferencné   pénzügyi előadó 

Markó János  

 

 

Lisztmayer János polgármester: köszönti az együttes képviselő-testületi ülésen megjelent 

képviselőket, valamint a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjait.  

Megállapítja, hogy Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületéből 6 képviselő 

jelen van. 1 fő jelezte távolmaradását munkahelyi elfoglaltsága miatt. A Képviselő-testület 

határozatképes. A meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását javasolja. 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja egyhangú 6 igen 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

25/2019. (III.12.) határozata 

 

A napirendi pontokról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. március 12. napján megtartott 

együttes testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 

Napirendi pontok: 

1./ A Pusztavámi Szivárvány Óvoda-Mini Bölcsőde 2019. évi költségvetésének Pusztavám 

Község Önkormányzat Képviselő-testülete általi véleményezése 

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

Előterjesztő: Gerlinger Tibor elnök, Varga Éva pénzügyi előadó 

2./ A Pusztavámi Szivárvány Óvoda-Mini Bölcsőde 2019. évi költségvetésének Pusztavámi 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete általi elfogadása 

Előterjesztő: Gerlinger Tibor elnök, Varga Éva pénzügyi előadó 

3./ A Pusztavámi Nemzetiségi Általános Iskola 2019. évi költségvetésének elfogadása 

Előterjesztő: Gerlinger Tibor elnök, Unger Vicky igazgatóhelyettes  

4./ A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadása 

Előterjesztő: Gerlinger Tibor elnök, Varga Éva pénzügyi előadó 

5./ Pusztavám Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadása 

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

Előterjesztő: Lisztmayer János polgármester, Selmeczi Ferencné pénzügyi előadó 

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

Előterjesztő: dr. Hanák Mária jegyző 

7./ Csapadékvíz elvezetése Pusztavámon című projekt szemléletformáló kampányának 

megvalósítása 

Előterjesztő: Lisztmayer János polgármester, Selmeczi Ferencné pénzügyi előadó 

8./ A 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása 

Előterjesztő: Lisztmayer János polgármester 

9./ A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásainak megvitatása 

Előterjesztő: dr. Hanák Mária jegyző 

10./ 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. 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 5 igen, 1 tartózkodás 

mellett a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

26/2019. (III.12.) határozata 

 

A jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2019. március 12. napján megtartott 

testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének Stettner Attila alpolgármestert 

megválasztotta.  

 

 

Polgármester úr átadja a szót Gerlinger Tibornak, a Pusztavámi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat elnökének 

 

 

Gerlinger Tibor elnök: köszönti az együttes képviselő-testületi ülésen megjelent 

képviselőket, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagját.  

Megállapítja, hogy a megválasztott 2 képviselőből 2 képviselő jelen van, a képviselő-testületi 

ülés határozatképes. A meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását javasolja. 

 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 jelen lévő tagja 

egyhangú 2 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

19/2019.(III.12.) határozata 

 

A napirendi pontokról 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. március 12. 

napján megtartott együttes testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 

Napirendi pontok:  

1./ A Pusztavámi Szivárvány Óvoda-Mini Bölcsőde 2019. évi költségvetésének Pusztavám 

Község Önkormányzat Képviselő-testülete általi véleményezése 

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

Előterjesztő: Gerlinger Tibor elnök, Varga Éva pénzügyi előadó 

2./ A Pusztavámi Szivárvány Óvoda-Mini Bölcsőde 2019. évi költségvetésének Pusztavámi 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete általi elfogadása 

Előterjesztő: Gerlinger Tibor elnök, Varga Éva pénzügyi előadó 

3./ A Pusztavámi Nemzetiségi Általános Iskola 2019. évi költségvetésének elfogadása 

Előterjesztő: Gerlinger Tibor elnök, Unger Vicky igazgatóhelyettes  

4./ A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadása 

Előterjesztő: Gerlinger Tibor elnök, Varga Éva pénzügyi előadó 

5./ Pusztavám Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadása 

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

Előterjesztő: Lisztmayer János polgármester, Selmeczi Ferencné pénzügyi előadó 
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6./A helyi adókról szóló 20/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Hanák Mária jegyző 

7./ Csapadékvíz elvezetése Pusztavámon című projekt szemléletformáló kampányának 

megvalósítása 

Előterjesztő: Lisztmayer János polgármester, Selmeczi Ferencné pénzügyi előadó 

8./ A 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása 

Előterjesztő: Lisztmayer János polgármester 

9./ A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásainak megvitatása 

Előterjesztő: dr. Hanák Mária jegyző 

10./ Aktuális ügyek 

 

 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: Felkéri jegyzőkönyv hitelesítőnek Krebsz Ferencné 

képviselőt, s kéri, nyilatkozatát tegye meg, hogy elvállalja-e ezen tisztséget. 

 

Krebsz Ferencné képviselő: Elvállalja.  

 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 jelen lévő tagja 

egyhangú 2 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

20/2019.(III.12.) határozata 

 

A jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről 

 

Pusztavám Német Nemzetiségi Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2019. március 12. 

napján megtartott testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének Krebsz Ferencné 

képviselőt megválasztotta.  

 

 

Napirendi pontok:  

1. napirendi pont: A Pusztavámi Szivárvány Óvoda-Mini Bölcsőde 2019. évi 

költségvetésének Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete általi 

véleményezése 

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

Előterjesztő: Gerlinger Tibor elnök, Varga Éva pénzügyi előadó 

 

 

Lisztmayer János polgármester: előzetesen véleményezte a pénzügyi bizottság átadom a 

szót az elnök úrnak vagy a pénzügyi előadónak.  

 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: köszönöm szépen a szót. Tájékoztatásul szeretném 

elmondani, hogy a bölcsőde és az óvoda esetében két különböző költségvetésről beszélünk. A 

bölcsőde esetében van egy 2,5 millió forintos hiány, ami támogatásból adódik, melyet a 

Német Nemzetiségi Önkormányzat nem tud hozzátenni. Kéri Pusztavám Község 

Önkormányzatát, hogy ezt az összeget biztosítsa a bölcsőde részére. Az óvoda költségvetése 
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61.331.781 forint, a Pénzügyi Bizottsági ülésen felmerült egy tétel javítása, mégpedig a 

cafetériában, egyebet nem kívánok hozzátenni a kiküldött anyaghoz.  

 

Ujj József Attiláné Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság a Mini Bölcsőde 

támogatását javasolja, mivel a Német Nemzetiségi Önkormányzat nem tudja 

megfinanszírozni a 2.506.939 forintot.  

 

Lisztmayer János polgármester: átadom a szót a képviselő-testületnek. Zsuzsa nekem lenne 

kérdésem. Az úszás oktatáshoz van-e szülői hozzájárulás? 

 

Hortobágyiné Kiss Zsuzsanna óvodavezető: a lehetősége felmerült, de maximum 5000 

forintról lenne szó. Konkrétumokról nem tudok beszélni, mert nem lett meghatározva az 

összeg és egyáltalán nem biztos, hogy kell a szülői hozzájárulás.  

 

Lisztmayer János polgármester: amennyiben sor kerül a szülői hozzájárulásra, abban az 

esetben van lehetőség részletfizetésre?  

 

Hortobágyiné Kiss Zsuzsanna óvodavezető: természetesen van lesz lehetőség 

részletfizetésre, de nem lesz akkora az összeg, inkább jelzés értéke lenne a szülői 

hozzájárulásnak.  

 

Lisztmayer János polgármester: lehet tudni, hogy mekkora összeget foglal magába az 

úszásoktatás?  

 

Hortobágyiné Kiss Zsuzsanna óvodavezető: az útiköltség összege 180 ezer forint és az 

oktatás része is körülbelül ennyi lesz, de azt gondolom 400 ezer forintba bele kell férnie.  

 

Lisztmayer János polgármester: az egyéb szolgáltatás mit takar, mert az úszásoktatást 

költségét leveszem, akkor még marad 1,2 millió forint? 

 

Hortobágyiné Kiss Zsuzsanna óvodavezető: a maradványt fel kellett osztani, azért került 

ide ekkora összeg, mert az udvarfejlesztést is ide terveztük.  

 

Lisztmayer János polgármester: a Gerlinger úrtól azt a felvilágosítást kaptam, hogy a 

beruházásoknál lett betervezve az udvar fejlesztése 1,5 millió forinttal. Ezen felül az egyéb 

szolgáltatásnál is van betervezve udvar fejlesztés?  

 

Hortobágyiné Kiss Zsuzsanna óvodavezető: a beruházásoknál is van betervezve, de ebben 

az esetben nem biztos, hogy a pályázaton nyerünk, ha igen akkor az nekünk plusz bevétel 

lesz.  

 

Varga Éva pénzügyi elődaó: az egyéb szolgáltatásba beletartozik minden egyéb költség. A 

tisztítószerek, a posta költség, a tűzvédelem és minden más.  

 

Lisztmayer János polgármester: a következő kérdésem az lenne, hogy a szakmai 

anyagokhoz kell a 850 ezer forint? Véleményem szerint az üzemeltetési anyaghoz kellene 

többet tenni.  
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Varga Éva pénzügyi előadó: a játékokat be lehet tenni a szakmai anyagokba. Év közben 

lehetőség van az átcsoportosításra. Amennyiben az óvodavezető úgy ítéli meg, hogy szükség 

van az átcsoportosításra, abban az esetben ez megoldható.  

 

Lisztmayer János polgármester: még egy utolsó kérdésem lenne. Ki tudja megmondani, 

miből adódik az, hogy több mint 2 millió forinttal nőtt a pénzmaradványotok?  

 

Hortobágyiné Kiss Zsuzsanna óvodavezető: a tavalyi évben voltak olyan tételek, amik nem 

lettek kifizetve. Gondolok itt például a Mónika jutalmára, illetve a pedagógus állomány sem 

azzal a létszámmal dolgozik, amire szükség lenne.  

 

Lisztmayer János polgármester: hol jelenik meg a Varga Éva szakmai segítségnyújtásának 

a díja, amiben megállapodtunk?  

 

Varga Éva pénzügyi előadó: ez nem lett betervezve.  

 

Lisztmayer János polgármester: két dolog aggaszt az óvodával kapcsolatban. A települési 

önkormányzatnak felelősséget kell vállalnia, a másik, a tény adatok azt mutatják, hogy durván 

1,9 millió forint plusz marad. Ezzel az összeggel nem lehet fenntartani egy intézményt. Ebben 

az évben a gyerekek száma valószínűleg nem fog változni, így a normatíva sem. A következő 

képviselő-testületnek meg kell néznie, hogy tudja átvenni a bölcsőde fenntartását a települési 

önkormányzat. Az alapító okiratban a bölcsőde és az óvoda együtt szerepel, ez az egyik 

probléma. A másik 1,5-es normatívát kap a bölcsőde két embere esetében, amit nem igazán 

értek. Nem beszélve arról, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat, mint fenntartó 

semmilyen támogatásra nem jogosult.  

 

Mivel több hozzászólás nem volt, Polgármester úr Pusztavám Község Önkormányzat 

képviselő testülete részéről szavazásra bocsátja az óvoda és a minibölcsőde költségvetését, az 

óvodavezető által tett kiegészítésekkel, valamint azzal a ténnyel, hogy a Pusztavám Község 

Önkormányzatnak a bölcsőde működését támogatni kell 2.506.939 forinttal.  

 

 

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

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

27/2019.(III.12.) határozata 

 

A Mini Bölcsőde 2019. évi költségvetésének támogatásáról 
 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megvitatta a Szivárvány Óvoda-Mini 

Bölcsőde 2019. évi költségvetését. A Nemzetiségi fenntartásban lévő Min Bölcsőde működési 

költségeinek finanszírozásához 2019. évben 2.506.939 Ft összeggel járul hozzá. 
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2.napirendi pont: A Pusztavámi Szivárvány Óvoda-Mini Bölcsőde 2019. évi 

költségvetésének Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

általi elfogadása 

Előterjesztő: Gerlinger Tibor elnök, Varga Éva pénzügyi előadó 

 

 

Lisztmayer János polgármester: átadom a szót az elnök úrnak, illetve a pénzügyi 

előadónak.  

 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: az anyag kiküldésre került, részemről elfogadható. Valaki 

szeretne hozzászólni?  

 

Mivel a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete által más 

észrevétel nem volt, így Elnök úr szavazásra bocsátja a Pusztavámi Szivárvány Óvoda-Mini 

Bölcsőde 2019. évi költségvetésének elfogadását.  

 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 jelen lévő tagja 

egyhangú 2 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

21/2019.(III.12.) határozata 

   

A Szivárvány Óvoda-Mini Bölcsőde 2019. évi költségvetésének elfogadásáról 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Pusztavámi Szivárvány Óvoda-Mini Bölcsőde 2019. évi költségvetéséről szóló előterjesztést 

és azt a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadta el. 

 

 

3.napirendi pont: A Pusztavámi Nemzetiségi Általános Iskola 2019. évi költségvetésének 

elfogadása 

Előterjesztő: Gerlinger Tibor elnök, Unger Vicky igazgatóhelyettes  

 

 

Lisztmayer János polgármester: átadom a szót az elnök úrnak, illetve az igazgató- 

helyettesnek.  

 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: az anyag kiküldésre került, a módosítások elvégzésre 

kerültek.  

 

Unger Vicky igazgatóhelyettes: 128 millió forint az intézményi finanszírozás, közel 13 

millió forint pénzmaradvány volt. 4 hónap tapasztalatával tudtunk dolgozni, ez alapján 

terveztük meg az egész évi költségvetést, a bérköltséget tudjuk pontosan, várhatóan 

átcsoportosításra lesz szükség, amit kell év közben át lehet csoportosítani. Beruházásra 2 

millió forintot, felújításra 6 millió forintot.  
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Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: van egy 52 millió forintos fejlesztési pályázat beadva, 

meglátjuk mit kapunk. Mosdókat szeretnénk felújítani, illetve a kis iskola esetében is 

terveztünk felújítást.  

 

Mivel a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete által más 

észrevétel nem volt, így Elnök úr szavazásra bocsátja a Pusztavámi Nemzetiségi Általános 

Iskola 2019. évi költségvetésének elfogadását.  

 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 jelen lévő tagja 

egyhangú 2 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

22/2019.(III.12.) határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Általános Iskola 2019. évi költségvetéséről 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Általános Iskola 2019. évi költségvetéséről szóló 

előterjesztést és azt a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadta el. 

 

 

 

4.napirendi pont: A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésének elfogadása 

Előterjesztő: Gerlinger Tibor elnök, Varga Éva pénzügyi előadó 

 

 

Lisztmayer János polgármester: átadom a szót az elnök úrnak, illetve a pénzügyi 

előadónak.  

 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: köszönöm a szót. Összességében a két intézménynek és az 

önkormányzatnak a költségvetéséről beszélünk. Az önkormányzatnak a költségvetése 

2.376.100 forint. Az anyag kiküldésre került, előzőleg megtárgyaltuk. Valaki szeretne 

hozzászólni? 

 

Mivel a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete által más 

észrevétel nem volt, így Elnök úr szavazásra bocsátja a Pusztavámi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadását.  
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A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 jelen lévő tagja 

egyhangú 2 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

23/2019.(III.12.) határozata 

 

A PNNÖ 2018. évi költségvetésének elfogadásáról 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 

önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és azt a határozat melléklete 

szerinti tartalommal fogadta el. 

 

 

17 óra 23 perckor Varga Éva pénzügyi előadó, Unger Vicky igazgatóhelyettes, 

Hortobágyiné Kiss Zsuzsanna elhagyta az ülést.  

 

 

 

5.napirendi pont: Pusztavám Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 

elfogadása 

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

Előterjesztő: Lisztmayer János polgármester, Selmeczi Ferencné pénzügyi előadó 

 

 

Lisztmayer János polgármester: átadom a szót a pénzügyi bizottság elnökének.  

 

Ujj József Attiláné Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság előzetesen 

véleményezte Pusztavám Község Önkormányzatának a költségvetését. Kérem a polgármester 

urat adja meg a tájékoztatást.  

 

Lisztmayer János polgármester: a Pénzügyi Bizottság észrevételei módosításra kerültek, 

átadom a szót a pénzügyi előadnak.  

 

Selmeczi Ferencné pénzügyi előadó: az előterjesztéshez képest a bevételi oldalon nem 

történt változás, a kiadási oldalon a nyugdíjas klub 300 ezer forintos és a bölcsőde 2,5 millió 

forintos támogatása került bele, illetve a Fejérvíz Gördülő Fejlesztési Terve alapján 6,2 millió 

forintot terveztünk be.  

 

Lisztmayer János polgármester: több kiegészítés nincs. A Pintér úr kérdezte, hogy a 10 

millió forintos önrész, amit a képviselő testület megszavazott rendelkezésünkre áll-e?  

 

Selmeczi Ferencné pénzügyi előadó: az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos kormányzati funkción a 204-es soron látjátok a 10 millió forintot.  

 

Mivel több hozzászólás nem volt, Polgármester úr szavazásra bocsátja Pusztavám Község 

Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéstét.  
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen egyhangú 

szavazattal a következő rendeletet alkotta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

3/2019. (III.18.) önkormányzati rendelete 

 

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

 

(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

Lisztmayer János polgármester: a felsorolt tételek meg fognak jelenni a Krónikában.  

 

 

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

módosítása 

Előterjesztő: dr. Hanák Mária jegyző 

 

 

Lisztmayer János polgármester: ez a rendelet módosítás nem szól másról, mint a 

kommunális adó módosításáról. Stipsits Péter képviselő úrnak volt egy felvetése a rendelet 

módosítással kapcsolatban. A jegyző asszony utánajárt ennek a kérdésnek. Előtettek van a, b, 

c variáció. Javaslatot szeretnék kérni, hogy szerintetek melyik lenne a legmegfelelőbb? 

Átadom a szót Stipsits Péter képviselő úrnak.  

 

Stipsits Péter képviselő: köszönöm, a c verzió 2 pontja az általam felvetett kérdést megoldja.  

 

Lisztmayer János polgármester: észrevétel?  

 

Csordás Mihály képviselő: a múltkor a c verzió 3 pontja volt a probléma.  

 

Lisztmayer János polgármester: a c ezzel a három ponttal összefogja az egészet.  

 

Mivel több hozzászólás nem volt, Polgármester úr szavazásra bocsátja a helyi adókról szóló 

20/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosítását.  

 

 

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

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

4/2019. (III.18.) önkormányzati rendelete 

 

a helyi adókról szóló 20/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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7.napirendi pont: Csapadékvíz elvezetése Pusztavámon című projekt szemléletformáló 

kampányának megvalósítása 

Előterjesztő: Lisztmayer János polgármester, Selmeczi Ferencné pénzügyi előadó 

 

 

Lisztmayer János polgármester: a következő dologról van szó. Ez egy Top-os pályázat, ami 

fizikailag befejeződött és elszámolása folyamatban van. Erre a szemléletformáló kampányra 

három árajánlatot kaptatunk. Az ajánlatokat megkaptátok. A lényege, hogy a településen belül 

egy meghatározott időpontban össze fogunk hívni egy tájékoztató a falu lakosságának. A móri 

városi televízió árajánlata a legolcsóbb bruttó 396 ezer forint. Javaslom a móri városi televízió 

készítse el és tartsa meg a szemléletformáló kampányt a településen.  

 

Mivel több hozzászólás nem volt, Polgármester úr szavazásra bocsátja, hogy a Móri Városi 

Televízió készítse el és tartsa meg a Csapadékvíz elvezetése Pusztavámon című projekt 

szemléletformáló kampányát.  

 

 

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

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

28/2019.(III.12.) határozata 

 

A „Csapadékvíz elvezetése Pusztavámon” című projekt szemléletformáló 

kampányának megvalósításáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-15 számú „Csapadékvíz 

elvezetése Pusztavámon” című projekt szemléletformáló kampányának lebonyolítására 

beérkezett árajánlatok közül a Mór Városi Televízió N. Kft. (8060 Mór, Szent István tér 6.) 

bruttó 396.000 Ft-os ajánlatát fogadja el. 

 

 

8.napirendi pont: A 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása 

Előterjesztő: Lisztmayer János polgármester 

 

 

Lisztmayer János polgármester: a 2019. évben nem tervezünk közbeszerzést, ami nem azt 

jelenti, hogy nem lesz. Nagy mértékben függ attól, hogy milyen pályázatokat tudunk elnyerni, 

illetve milyen pályázatok kerülnek kiírásra. Itt most arról kell dönteni, hogy felhatalmazzátok 

a polgármester, amennyiben mégis közbeszerzésről lenne szó, azt mindenképpen a testület elé 

kell hoznom.  

 

Mivel több hozzászólás nem volt, Polgármester úr szavazásra bocsátja a 2019. évi 

közbeszerzési terv elfogadását.  
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja egyhangú 6 igen 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

29/2019.(III.12.) határozata 

 

 A 2019. évi közbeszerzési tervről 

 

Pusztavám Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

42.§-a alapján az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2019. évben lefolytatandó 

közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja. 

Megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket, 

beruházásokat kísérje figyelemmel. 

 

 

9.napirendi pont: A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásainak 

megvitatása 

Előterjesztő: dr. Hanák Mária jegyző  

 

 

Lisztmayer János polgármester: két felhívást kaptunk, átadom a szót a jegyzőasszonynak.  

 

dr. Hanák Mária jegyző: mindkét anyag kiküldésre került. Az egyik felhívás lényege, hogy 

van a Nemzeti Jogszabálytárban nem szerepelnek egységes szerkezetben a rendeleteink. Ezt a 

hiányosságot pótolni kell. A feladat az, hogy egy határidőt kell megszabnia a Képviselő-

testületnek a feladat elvégzésére. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, Polgármester úr szavazásra bocsátja a Kormányhivatal 

törvényességi felhívását, melyet elfogadunk és 2019. március 31-ig a visszajelzést 

megtesszük és a kért határidőt megszabjuk.  

 

 

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

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

30/2019.(III.12.) határozata 

 

az NJT kezelésével kapcsolatos törvényességi felhívásról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fejér Megyei 

Kormányhivatal FE/02/566-1/2019 számú törvényességi felhívását a rendeletek egységes 

szerkezetének elkészítéséről és az NJT felületre való feltöltésről. 

A Képviselő-testület a törvényességi felhívást tudomásul veszi, azt elfogadja. Felhívja a 

jegyzőt, hogy a feladatot 2019. május 31. napjáig végezze el. 
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dr. Hanák Mária jegyző: a másik törvényességi felhívás lényege, hogy a TETUBI és az 

Ügyrendi Bizottság esetében nem volt meg a kötelező ülések száma. El kell fogadnunk a 

felhívást és a 2019-es évben törekedni kell a kötelező 6 alkalom megtartására.  

 

Mivel több hozzászólás nem volt, Polgármester úr szavazásra bocsátja a Kormányhivatal 

törvényességi felhívását, mely szerint a 2019-es évben törekedni kell a kötelező ülések 

számának megtartására.  

 

 

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

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

31/2019.(III.12.) határozata 

 

A bizottsági ülések számát érintő törvényességi felhívásról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fejér Megyei 

Kormányhivatal FE/02/487-1/2019. számú törvényességi felhívását, mely a 

Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság üléseinek 

számát érinti. 

A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja a törvényességi észrevételt. Felhívja a 

Bizottságok elnökeinek figyelmét a jogszabályi előírások betartására, mely szerint a 

bizottságoknak is évente minimum 6 ülést kell tartaniuk. 

 

 

10.Aktuális ügyek: 

 

 

Lisztmayer János polgármester: elérkeztünk az aktuális ügyekhez. Átadom a szót képviselő 

társaimnak. Parancsoljatok! 

 

 

Varga Ferenc külsős alpolgármester: mindkét önkormányzatnak átküldtem egy-egy 

kérelmet. A kérelem lényege, hogy április 26-27-én megrendezésre kerül a Tanze ohne 

Grenze táncworkshop, aminek idén mi vagyunk a házigazdái. A kérésünk az lenne mindkét 

önkormányzathoz, hogy egy főétkezést legyen szíves támogatni.  

 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, Polgármester úr szavazásra bocsátja a Pusztavámi Német 

Nemzetiségi Táncsoport Egyesületének a kérelmét, mely szerint egy főétkezés támogatását 

kéri, aminek költsége 150 ezer forint. 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 5 igen és 1 tartózkodás 

mellett a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

32/2019.(III.12.) határozata 

 

A Nemzetiségi Tánccsoport támogatásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi Tánccsoport kérésének 

eleget téve a Tanze ohne Grenze táncworkshop rendezvényt 150.000 Ft összeggel támogatja. 

 

 

 

Egyéb észrevétel a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete által 

nem volt, így Elnök úr szavazásra bocsátja a Pusztavámi Német Nemzetiségi Tánccsoport 

Egyesületének kérelmét, mely szerint egy főétkezés támogatását kéri, aminek költsége 150 

ezer forint.  

 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 jelen lévő tagja 

egyhangú 2 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

24/2019.(III.12.) határozata 

 

 A Nemzetiségi Tánccsoport támogatásáról 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi 

Tánccsoport kérésének eleget téve a Tanze ohne Grenze táncworkshop rendezvényt 150.000 

Ft összeggel támogatja. 

 

 

 

Stipsits Péter képviselő: nemrégiben volt egy szülői értekezlet az óvodában, ahol felvetésre 

került, mivel az óvoda kapuja zárásra került, hogy van-e lehetőség egy zebra kialakítására? 

Megnéztük a zebra kialakításának legelőnyösebb helyét, ami véleményünk szerint az Öko-ház 

sarkánál lenne. Ennek a lehetőségét meg tudja-e vizsgálni az Önkormányzat?  

 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: az én javaslatom egy nyújtott zebra kialakítása lenne. Most 

érkezett az e-mail, hogy kap az iskola és az óvoda fejlesztési támogatást. Meglátjuk mit 

tehetünk.  

 

Stipsits Péter képviselő: már beszéltünk erről alpolgármester úrral, hogy a Bacsó Béla 

utcában egy napelemes közvilágítás megoldható lenne-e? Nem tudom mekkora összeget 

jelent ez. Két idős asszony lakik fent a dombon, nincsen aszfaltozott út,  

 

Stettner Attila alpolgármester: egy lámpa létesítése az nagyon drága lenne, viszont a 

napelemes lámpa megoldható körülbelül 50 ezer forint darabja. A zebrával kapcsolatban a 
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javaslatom az, hogy a legjobb megoldás az lenne, ha az udvarban lehetne parkolni. 

Véleményem szerint egy körforgalom kialakítása megoldaná a problémát.  

 

Lisztmayer János polgármester: én nem szeretnék most ebben állást foglalni. Meglátjuk 

mekkora összegű fejlesztési támogatást fog kapni a Nemzetiségi Önkormányzat. Fel kell 

mérni a lehetőségégeket utána eldöntjük, hogy tudunk ebben partnerek lenni. Egy 

fekvőrendőrt is el tudok képzelni, ami olcsóbb, mint bármi más. A Településifejlesztési 

Bizottságot megbízzuk a lehetőségek felmérésével. Aktuális ügyekkel kapcsolatban valakinek 

még valami?  

 

 

Varga Ferenc külsős alpolgármester: a Zenekar 30 éves születésnapjáról, illetve a 

falunapról szeretnék információkat megosztani veletek. Van néhány dolog, amiben a 

testületnek kell dönteni.  

 

Lisztmayer János polgármester: sokat gondolkodtam rajta, nekem az a véleményem, ha 

valaki idejön, valakit meghívunk, annak meg kell adni a módját. Én azt javaslom, hogy 

kimondottan a zenekar kapjon 500 ezer forintot. Meg tudják beszélni, hogy ebből mennyit 

kérnek étkezés-ital jegyre, amennyiben marad azt arra költik, amire akarják. Az 

Önkormányzatnak lenne még egy költsége, ami kimondottan a hambachi delegáció 

vendéglátását foglalja magába. Jelen pillanatban nem tudjuk, hogy ez mit takar, mivel még 

nem érkezett meg a visszajelzés, hogy hány fő kíván részt venni ezen a rendezvényen.  

 

Mivel több hozzászólás nem volt, Polgármester úr szavazásra bocsátja, hogy a Pusztavámi 

Német Nemzetiségi Zenekar 30 éves születésnapi rendezvényét támogassa 500 ezer forint 

összegben.  

 

 

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

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

33/2019.(III.12.) határozata 

 

A Nemzetiségi Fúvószenekar támogatásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi Fúvószenekar 30 éves 

születésnapi rendezvényét 500.000 Ft összeggel támogatja. Egyidejűleg a 350.000 Ft 

támogatásról szóló 149/2018. (X.18.) számú határozatát visszavonja. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: a Pintér István képviselő úr kérdezte, hogy a tavalyi 

falunapnak mekkora volt a költségvetése. 3,5-3,6 millió forintba került, amiből 2 millió forint 

felajánlásokból adódott, így az Önkormányzatnak 1,5-1,6 millió forintba került a falunap. 

Leadtam a tiszteletdíj lemondásomat, mely 937.800 Ft. Erről az összegről a 2019. évi 

költségvetés javára lemondok, szeretném kérni a hozzájárulásotokat.  

 

Mivel több hozzászólás nem volt, Polgármester úr szavazásra bocsátja, hogy az általa 

lemondott tiszteletdíj összegét kulturális és település fejlesztésre felhasználhassa.  
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 egyhangú igen 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

34/2019.(III.12.) határozata 

 

Lisztmayer János polgármester tiszteletdíjáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul vette Lisztmayer János 

polgármester nyilatkozatát, mely szerint 2019. évi tiszteletdíjából 937.800 Ft összegről a 

2019. évi költségvetés javára lemond. 

 

 

Markó János: jelenleg van az önkormányzatnak üres lakása? 

 

Lisztmayer János polgármester: április 1-től lesz egy üres lakás, amit április hónapban fel 

szeretnénk újítani.  

 

Markó János: az önkormányzat fenntarthatná és estleg úgy lehetne meghirdetni az 

óvodapedagógusi állást, hogy szolgálati lakással.  

 

Lisztmayer János polgármester: én úgy gondolom, hogy ezt az ingatlant nem szabad eladni, 

mivel tudomásom szerint van egy-két család a településen, akiknek szüksége lenne lakásra.  

 

Stipsits Péter képviselő: én szeretnék még valamit mondani. Több panasz érkezett a Fűrész 

üzemnél levő útszakasz mind a két felén nagy kátyú található. Ez az útszakasz kihez tartozik? 

 

Lisztmayer János polgármester: az útszakasz mórhoz tartozik, de én biztos vagyok benne, 

hogy meg fogják kérdezni, mennyivel tud beszállni Pusztavám a költségekbe, hacsak a 

Gerlinger úr el nem intézi.  

 

   

 

k.m.f. 

 

 

 

 

Lisztmayer János   dr. Hanák Mária  Gerlinger Tibor  

polgármester                       jegyző      PNNÖ elnök  

 

 

 

 

Stettner Attila                   Krebsz Ferencné 

jegyzőkönyvhitelesítő              jegyzőkönyvhitelesítő 


