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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án 

megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

 

 

 

 

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

64-66. 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-i rendkívüli 

nyilvános ülésén alkotott rendelete: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2014.(III.21.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló  

1/2014. (II. 20.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-i rendkívüli 

nyilvános ülésén hozott határozata (teljes határozat a jegyzőkönyvben): 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

17/2014.(III.20.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy „az önkormányzat 

2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 20.) sz. 

önkormányzati rendelet módosításáról” napirendet 

elfogadja.  
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án 

megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

 

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

64-66. 

 

Jelen vannak: 

 

Merkatz László  polgármester 

Kubinyi Balázs alpolgármester 

Pratsler János  képviselő 

Zombó Norbert képviselő 

Pintér István  képviselő 

 

Megjelent meghívott: 

 

Bartók Béla   alpolgármester 

Dr. Légrádi Gábor jegyző 

 

 

Merkatz László polgármester köszönti a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelent 

képviselőket, meghívottakat. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel a testület 5 

tagja jelen van. Lisztmayer János és Gerlinger Tibor képviselők távolmaradtak. 

 

Merkatz László polgármester ismerteti a napirendet. 

 

Napirend: 

 

1.napirendi pont: az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 20.) sz. 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: polgármester / jegyző 

 

Merkatz László polgármester: 

 

A napirend elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

17/2014.(III.20.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy „az önkormányzat 

2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 20.) sz. 
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önkormányzati rendelet módosításáról” napirendet 

elfogadja.  

 

Felelős: Merkatz László polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

1.napirendi pont: az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 20.) sz. 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: polgármester / jegyző 

 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Ismerteti az előterjesztést.  

 

2014. március 25-i beadási határidővel pályázat került kiírásra, amely alapján a Művelődési 

Ház intézményünknél készletbeszerzésre és felújításra tudnánk pályázni. Ezen pályázat 

benyújtásához szükséges azonban a költségvetési rendelet 2. § b) pontján belüli 

átcsoportosítás, a bc) pont csökkentése, és a csökkentett összeggel (1.080 e Ft) a bf) pont 

megemelése. A javasolt változtatás a kiadások főösszegét nem érinti, azonban így a 

pályázathoz szükséges önerőt költségvetési rendeleti szinten meg tudjuk jeleníteni (ez a 

pályázati kiírás egyik feltétele). A rendelet módosítás érinti a 4., 7. mellékletet, valamint az 5. 

mellékletnek a közművelődési tevékenységek és támogatása részét (9105011), amelyek az 

előterjesztéshez csatolásra kerültek. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2014.(III.21.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló  

1/2014. (II. 20.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

Több tárgy nem lévén Merkatz László polgármester megköszönte a munkát, és a képviselő-

testület rendkívüli ülését bezárta. 

 

 

Kmft. 

 

 

 

  

Merkatz László                                                   Dr. Légrádi Gábor 

             polgármester                                                             jegyző 

 


