Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8066
Pusztavám,
Kossuth
Lajos u. 64-66.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 20-án
16.15 órakor 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 2017. február 20-i rendkívüli
nyilvános ülésen alkotott rendeletei:

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017.(II.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott
Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 20-i rendkívüli
nyilvános ülésen hozott határozatai:
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
17/2017 (II.20.) határozata
a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2017. február 20-i rendkívüli nyilvános képviselőtestületi ülés napirendjét elfogadja.
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
18/2017 (II.20.) határozata
jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv
hitelesítőnek Pintér István alpolgármestert választja
meg.
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
19/2017 (II.20.) határozata
az ingatlanhasználati-szerződés módosításáról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy határozott, hogy Pusztavám
Község Önkormányzata és a Pusztavámi Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
közötti
ingatlanhasználati szerződést a mellékelt tervezet
szerint módosítja.
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
20/2017 (II.20.) határozata
a Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde
támogatásáról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2016.
december 15-én kelt 168/2016 sz. határozatát
módosítja azzal, hogy a Pusztavámi Szivárvány
Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde részére 2016.
szeptembertől decemberig esedékes óvodai közüzemi
díjak összege nem kerül kiszámlázásra, hanem az
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összeg
teljes
egészében
Önkormányzatát terheli.

Pusztavám

Község

Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
21/2017 (II.20.) határozata
A Kormányhivatal FE/02/409-1/2017 javaslatáról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a
Fejér
Megyei
Kormányhivatal
javaslatát
megtárgyalta és az alábbiak szerint határozott: az
Önkormányzat eddigi gyakorlata alapján, egyezően a
hatályban lévő SZMSZ-szel, az Önkormányzat
bizottságai csupán a hatáskörükbe utalt ügyekben
tartottak bizottsági üléseket, ezidáig bizottságonként
évi hat alkalommal nem üléseztek. A jegyző nem élt
jelzéssel a bizottságok 6 alkalommal történő ülésezése
miatt, azonban a testület a jelzés elmulasztásával
kapcsolatban a jegyzőt mentesíti, tekintettel arra,
hogy az elmúlt évek során, még a jegyzői megbízatása
előtt sem volt gyakorlat az évi hat alkalommal történő
ülésezés. Természetesen a Kormányhivatal javaslatát
a jövőre nézve elfogadja és vállalja, hogy az egyes
bizottságok a 2017. évtől minimum évi hat
alkalommal tartanak bizottsági ülést.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2017. (II. 20.) határozata
az önkormányzat stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeiről
A képviselő-testület – eleget téve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A
§-ban foglalt kötelezettségének – az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési
kötelezettségeinek várható összegét, valamint a fizetési kötelezettséggel csökkentett saját
bevételét a 2017-es költségvetési évre és az azt követő három évre vonatkozóan az alábbiak
szerint jóváhagyja.
1) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása
Adatok Ft-ban
Saját bevétel és az adósságot keletkeztető
ügyletből eredő fizetési kötelezettség
Megnevezés
Tárgyév
2017.
1. év 2018. 2. év 2019. 3. év 2020.
Helyi adók
29 050 000 29 500 000 30 000 000 30 500 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és
hasznosításából származó bevétel
5 896 824 6 000 000 6 500 000 7 000 000
4

Osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág,
részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből
vagy privatizációból származó bevétel
Bírság-,, pótlék- és díjbevétel
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevétel
Saját bevétel 50 %-a

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
34 946 824 35 500 000 36 500 000 37 500 000
17 473 412 17 750 000 18 250 000 18 750 000

Előző években keletkezett éves fizetési
kötelezettség:
Felvett, átvállalt hitel
Felvett, átvállalt kölcsön
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Tárgyévben keletkezett, tárgyévet terhelő
fizetési kötelezettség:
Felvett, átvállalt hitel
Felvett, átvállalt kölcsön
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Fizetési kötelezettséggel terhelt saját bevétel:

17 473 412 17 750 000 18 250 000 18 750 000

2) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei
nincsenek.
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 20-án
16.15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u.
64-66.
Jelen vannak:
Lisztmayer János
Emmerling Józsefné
Grósz András
Pintér István
Stettner Attila
Zombó Norbert

polgármester
képviselő
képviselő
alpolgármester
alpolgármester
képviselő

Megjelent meghívott:
Dr. Légrádi Gábor

jegyző

Lisztmayer János polgármester köszönti a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelent
képviselőket, valamint a meghívott vendéget. Frey Szabolcs távolmaradását jelentette be
munkahelyi elfoglaltsága miatt. Megállapítja, hogy 6 képviselő jelen van, így a képviselőtestületi ülés határozatképes.
Lisztmayer János polgármester ismerteti a napirendi pontokat.
A képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatokat hozta:
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
17/2017 (II.20.) határozata
a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2017. február 20-i rendkívüli nyilvános képviselőtestületi ülés napirendjét elfogadja.
Felelős: Lisztmayer János polgármester
Határidő: Azonnal

Napirendi pontok:
1. 2017. évi költségvetés elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző (Polgármesteri Hivatal)
2. Egyebek
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Lisztmayer János polgármester:
Felkéri jegyzőkönyv hitelesítőnek Pintér István alpolgármestert, s kéri, hogy nyilatkozatát
tegye meg, hogy elvállalja-e ezen tisztséget.
Pintér István alpolgármester:
Elvállalja.
Lisztmayer János polgármester:
Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy van-e más javaslatuk jegyzőkönyv hitelesítő
személyére?
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 5 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatát hozza:
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
18/2017 (II.20.) határozata
jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv
hitelesítőnek Pintér István alpolgármestert választja
meg.
Felelős: Lisztmayer János polgármester
Határidő: Azonnal

Napirendi pontok:
1. napirendi pont: 2017. évi költségvetés elfogadása
Előterjesztő: polgármester (alpolgármester)
Előkészítő: jegyző (Polgármesteri Hivatal)
Előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Lisztmayer János polgármester:
Ahhoz, hogy a költségvetésünket el tudjuk fogadni, ahhoz az ingatlanhasználati
szerződésünket módosítani kell. Pontról-pontra végigmenve megbeszélik az
ingatlanhasználati szerződés pontjait.
A módosított ingatlanhasználati-szerződés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra kerül.
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 6 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül mellett az alábbi határozatát hozza:
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
19/2017 (II.20.) határozata
az ingatlanhasználati-szerződés módosításáról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy határozott, hogy Pusztavám
Község Önkormányzata és a Pusztavámi Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
közötti
ingatlanhasználati szerződést a mellékelt tervezet
szerint módosítja.
Felelős: Lisztmayer János polgármester
Határidő: Azonnal
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 6 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül mellett az alábbi határozatát hozza:
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
20/2017 (II.20.) határozata
a Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde
támogatásáról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2016.
december 15-én kelt 168/2016 sz. határozatát
módosítja azzal, hogy a Pusztavámi Szivárvány
Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde részére 2016.
szeptembertől decemberig esedékes óvodai közüzemi
díjak összege nem kerül kiszámlázásra, hanem az
összeg
teljes
egészében
Pusztavám
Község
Önkormányzatát terheli.
Felelős: Lisztmayer János polgármester
Határidő: Azonnal
Lisztmayer János polgármester:
Kéri, hogy mondja el Emmeling Józsefné elnök asszony a Pénzügyi Bizottság véleményét.
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Emmerling Józsefné képviselő:
A Pénzügyi Bizottság egyhangúan elfogadta a 2017. évi költségvetés-tervezetet, és a
testületnek is elfogadásra javasolja.
Heimné Klock Éva pénzügyi ügyintéző:
Számszaki dolgok kerültek előtérbe, azok módosítva lettek. Megkérdezi, hogy van-e
valakinek hozzáfűzni valója. Módosultak egyes téren a kiadások pl. a művelődési háznál
illetve a doktornőnél is.
Zombó Norbert képviselő:
Az étkezési térítési díjnál is volt változás?
Heimné Klock Éva pénzügyi ügyintéző:
Igen, mivel időközben derült ki, hogy a térítési díjat a szociális étkezők jövedelem alapján
fizetik. Ezért eszerint lettek módosítva a térítési díj bevételeink is.
Lisztmayer János polgármester:
Van-e valakinek javaslata ezen kívül?
Grósz András képviselő:
A civil csoportoknak lett-e tervezve támogatás végül is?

Stettner Attila alpolgármester:
Abban állapodtunk meg, hogy félévkor döntünk róla.
Lisztmayer János polgármester:
Javasolja a költségvetés elfogadását a mellékelt rendelet-tervezet szerint.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 6 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül mellett az alábbi rendeletét alkotja:
Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017.(II.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
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Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott
Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

2. napirendi pont: Egyebek
dr. Légrádi Gábor jegyző:
A Bizottságok működéséről szeretné tájékoztatni a testület-tagjait, mivel felhívással élt felénk
a Kormányhivatal. Egyeztetett közben velük. Úgy véli, ha a Kormányhivatal tartja magát
ahhoz, miszerint az a törvényes állapot, ha a bizottságok is úgy üléseznek, mint a testület,
akkor természetesen legkorábban is csak 2017. évtől tudunk erre kötelezettséget vállalni.
A felhívásnak volt egy olyan eleme, hogy ki kell külön térni arra, hogy a jegyző élt-e azzal a
felhívással, hogy ez így nem törvényes. A válasz nem lesz. Az eddigi gyakorlat szerint a
bizottságok akkor üléseztek, amikor hatáskörükbe tartozó kérdés felmerült. Sajnos fel sem
merült, hogy ilyen jelzéssel élnie kellett volna.
Kéri, hogy a Testület döntsön a felhívásról.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 6 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül mellett az alábbi határozatát hozza:
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
21/2017 (II.20.) határozata
A Kormányhivatal FE/02/409-1/2017 javaslatáról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatát
megtárgyalta és az alábbiak szerint határozott: az
Önkormányzat eddigi gyakorlata alapján, egyezően a
hatályban lévő SZMSZ-szel, az Önkormányzat
bizottságai csupán a hatáskörükbe utalt ügyekben
tartottak bizottsági üléseket, ezidáig bizottságonként
évi hat alkalommal nem üléseztek. A jegyző nem élt
jelzéssel a bizottságok 6 alkalommal történő ülésezése
miatt, azonban a testület a jelzés elmulasztásával
kapcsolatban a jegyzőt mentesíti, tekintettel arra,
hogy az elmúlt évek során, még a jegyzői megbízatása
előtt sem volt gyakorlat az évi hat alkalommal történő
ülésezés. Természetesen a Kormányhivatal javaslatát
a jövőre nézve elfogadja és vállalja, hogy az egyes
bizottságok a 2017. évtől minimum évi hat
alkalommal tartanak bizottsági ülést.
Felelős:

Lisztmayer János polgármester
Dr. Légrádi Gábor jegyző
Határidő: 2017. 03. 01.
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dr. Légrádi Gábor jegyző:
Jelzéssel él a testület felé, hogy a költségvetés elfogadáshoz (1. napirend) a stabilitási törvény
szerinti határozat elfogadása is szükséges, az Önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyleteiről.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 6 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül mellett az alábbi határozatát hozza:
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2017. (II. 20.) határozata
az önkormányzat stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeiről
A képviselő-testület – eleget téve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A
§-ban foglalt kötelezettségének – az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési
kötelezettségeinek várható összegét, valamint a fizetési kötelezettséggel csökkentett saját
bevételét a 2017-es költségvetési évre és az azt követő három évre vonatkozóan az alábbiak
szerint jóváhagyja.
3) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása
Adatok Ft-ban
Saját bevétel és az adósságot keletkeztető
ügyletből eredő fizetési kötelezettség
Megnevezés
Tárgyév
2017.
1. év 2018. 2. év 2019. 3. év 2020.
Helyi adók
29 050 000 29 500 000 30 000 000 30 500 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és
hasznosításából származó bevétel
5 896 824 6 000 000 6 500 000 7 000 000
Osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel
0
0
0
0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág,
részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből
vagy privatizációból származó bevétel
0
0
0
0
Bírság-,, pótlék- és díjbevétel
0
0
0
0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
0
Saját bevétel
34 946 824 35 500 000 36 500 000 37 500 000
Saját bevétel 50 %-a
17 473 412 17 750 000 18 250 000 18 750 000
Előző években keletkezett éves fizetési
kötelezettség:
Felvett, átvállalt hitel
Felvett, átvállalt kölcsön
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
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Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

Tárgyévben keletkezett, tárgyévet terhelő
fizetési kötelezettség:
Felvett, átvállalt hitel
Felvett, átvállalt kölcsön
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Fizetési kötelezettséggel terhelt saját bevétel:

17 473 412 17 750 000 18 250 000 18 750 000

4) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei
nincsenek.
Felelős: Lisztmayer János polgármester
Határidő: Azonnal

dr. Légrádi Gábor jegyző:
Annyit szeretne tájékoztatásul még elmondani, hogy az Ügyrendi Bizottság is ülésezett.
Megállapította, hogy a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselői is eleget
tettek a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségüknek. Továbbá felhatalmazást kapott, hogy a
tavalyi évi vagyonnyilatkozatokat egy átvételi elismervénnyel mindenkinek visszaadhatja.
A KOMA adatbázisban a bizottságok tagjainak is fel kell vetetniük magukat. Aki eddig nem
tett eleget a kötelezettségének, azt fel fogja szólítani, hogy tegyen eleget ennek.
Az „üvegzseb törvény” alapján a támogatott szervezet képviselője nem vehet részt a döntéselőkészítésben sem. Ez nálunk Varga Éva Pénzügyi Bizottsági tagot érinti, mivel ő az óvoda
gazdasági vezetője. Ő megbeszélte ezt Évával, ezért sem jött el a mostani pénzügyi bizottsági
ülésekre, mivel ő is ezt összeférhetetlennek gondolta. Ha a testület úgy gondolja, akkor
vitassa meg.
Lisztmayer János polgármester:
Véleménye szerint, nincsen összeférhetetlenség, mivel nem ő az intézmény-vezető, hanem a
Brücklné Staudt Mónika. A képviselő-testület határozza meg az óvodai támogatást, így ebben
ő nem vesz részt. Továbbá elmondja, hogy törvény szerint nem a képviselő-testületnek kell
visszahívnia az Évát, hanem törvény szerint a Pénzügyi Bizottságnak. Tudomása szerint
egyébként a jegyző úr beszélte rá Évát, hogy fogadja el az összeférhetetlenséget.
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dr. Légrádi Gábor jegyző:
A felvetést elutasítja, hogy ő beszélte volna rá Évát erre a dologra.
Mivel kötelezettséget vállaltunk rá, hogy beszámolunk a testületnek a jegyzőkönyvek
határidőben történő felterjesztéséről, ezért tájékoztatja a testület tagjait az elmúlt testületi
ülések jegyzőkönyvei határidőben felterjesztésre kerülnek a NJT felületére.

Több tárgy nem lévén Lisztmayer János polgármester megköszönte a munkát, és a képviselőtestület ülését bezárta.

Kmft.
Lisztmayer János
polgármester

Dr. Légrádi Gábor
jegyző

Pintér István
jegyzőkönyv-hitelesítő
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