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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július 07-i nyilvános, alakuló 

ülésén alkotott rendeletei: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2017.(VII.10.) önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 8/2017.(VI.01.) 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 2017. július 07-i nyilvános, alakuló 

ülésén hozott határozatai (teljes határozatok a jegyzőkönyvben): 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

90/2017.(VII.07.) határozata 

Az alakuló ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2017. július 

07-i képviselő-testületi alakuló ülés napirendjét 

elfogadja, az előzetesen meghirdetettel egyezően.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

91/2017.(VII.07.) határozata 

Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy jegyzőkönyv hitelesítőnek Pintér 

István képviselőt választja meg. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

92/2014.(VII.07.) határozata 

Stettner Attila érintettségéről  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy Stettner Attila képviselő úr 

érintettségétől a szavazás során eltekintenek, így az 

alpolgármester megválasztására vonatkozó 

szavazásban részt vehet. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

93/2017.(VII.07.) határozata 

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak  

és elnökének megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy az alpolgármester 

megválasztását felügyelő Szavazatszámláló Bizottság 

elnökének választja Ujj József Attiláné  képviselőt, 

tagjainak Csordás Mihály és Lisztmayer János 

képviselőket. 
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

94/2017.(VII.07.) határozata 

Stettner Attila alpolgármester megválasztásáról 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megállapította, hogy az alpolgármester 

megválasztására vonatkozó titkos szavazás 

eredményeként Pusztavám Község alpolgármestere 

Stettner Attila képviselő lett. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

95/2017.(VII.07.) határozata 

Lisztmayer János polgármester érintettségéről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy Lisztmayer János polgármester 

tiszteletdíjáról és költségtérítéséről rendelkező 

határozatok meghozatala során Lisztmayer János 

polgármester érintettségétől eltekint, így a 

szavazásban részt vehet. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

96/2017.(VII.07.) határozata 

Lisztmayer János polgármester tiszteletdíjáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Lisztmayer János társadalmi megbízatású 

polgármestert megillető tiszteletdíj összegét 2017. 

július 8-ától bruttó 274.200 Ft/hó összegben állapítja 

meg. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

97/2017.(VII.07.) határozata 

Lisztmayer János polgármester költségtérítéséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Lisztmayer János társadalmi megbízatású 

polgármestert megillető költségtérítés összegét 2017. 

július 8-ától bruttó 41.000 Ft/hó összegben állapítja 

meg. 
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

98/2017.(VII.07.) határozata 

Stettner Attila alpolgármester érintettségéről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy Stettner Attila alpolgármester 

tiszteletdíjáról és költségtérítéséről rendelkező 

határozatok meghozatala során Stettner Attila 

alpolgármester érintettségétől eltekint, így a 

szavazásban részt vehet. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

99/2017.(VII.07.) határozata 

Stettner Attila alpolgármester tiszteletdíjáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Stettner Attila társadalmi megbízatású 

alpolgármestert megillető tiszteletdíj összegét 2017. 

július 8-ától bruttó 246.800 Ft/hó összegben állapítja 

meg. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

100/2017.(VII.07.) határozata 

Stettner Attila alpolgármester költségtérítéséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Stettner Attila társadalmi megbízatású 

alpolgármestert megillető költségtérítés összegét 2017. 

július 8-ától bruttó 37.000 Ft/hó összegben állapítja 

meg. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

101/2017.(VII.07.) határozata 

A képviselők tiszteletdíjáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az önkormányzati képviselők tiszteletdíját 2017. július 

8-ától fejenként bruttó 16 500 Ft/hó összegben 

állapítja meg. 
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

102/2017.(VII.07.) határozata 

Pénzügyi bizottság tagjainak megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pénzügyi 

Bizottság tagjainak a képviselők közül Ujj József 

Attilánét, Stipsits Pétert és Lisztmayer Jánost 

választja meg, a külsős tagokról a soron következő 

képviselő-testületi ülésen dönt. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

103/2017.(VII.07.) határozata 

Pénzügyi bizottság elnökének megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pénzügyi 

Bizottság elnökének Ujj József Attilánét választja 

meg.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

104/2017.(VII.07.) határozata 

Ügyrendi bizottság képviselő tagjainak megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az Ügyrendi 

Bizottság képviselő tagjainak Pintér Istvánt és 

Csordás Mihályt választja meg.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

105/2017.(VII.07.) határozata 

Ügyrendi bizottság külsős tagjának megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az Ügyrendi 

Bizottság külsős tagjának Takács Istvánt választja 

meg.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

106/2017.(VII.07.) határozata 

Ügyrendi bizottság elnökének megválasztásáról 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az Ügyrendi 

Bizottság elnökének Pintér Istvánt választja meg.  
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július 7-én 

megtartott alakuló, nyilvános üléséről. 

 

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

64-66. 

 

Jelen vannak: 

 

Lisztmayer János  polgármester 

Stettner Attila   képviselő 

Ujj József Attiláné  képviselő 

Lisztmayer János  képviselő 

Pintér István   képviselő 

Stipsits Péter   képviselő 

Csordás Mihály  képviselő 

 

Megjelent meghívott: 

 

Dr. Légrádi Gábor  jegyző 

 

Lisztmayer János polgármester köszöntötte a 2017. június 25-én megválasztott képviselő 

testület tagjait és az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az alakuló ülés 

határozatképes, mivel az összes megválasztott képviselő jelen van. A polgármester úr ezt 

követően az ülést megnyitotta. Javaslata alapján az alakuló ülés napirendjét hét igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a testület.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

90/2017.(VII.07.) határozata 

Az alakuló ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2017. július 

07-i képviselő-testületi alakuló ülés napirendjét 

elfogadja, az előzetesen meghirdetettel egyezően.  

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

Napirendi pontok: 

 

 

1. napirendi pont: A 2017. június 25-i polgármesterek és helyi önkormányzati képviselők 

választása eredményének ismertetése. Képviselők eskütétele. Polgármester eskütétele. 
2. napirendi pont: Alpolgármester(ek) megválasztása. 
3. napirendi pont: Polgármester tiszteletdíjának megállapítása. Alpolgármester(ek) 

tiszteletdíjának megállapítása. Képviselők tiszteletdíjának megállapítása. 

4. napirendi pont: Bizottsági tagok megválasztása. 
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Napirendek 

 

1. napirendi pont: A 2017. június 25-i polgármesterek és helyi önkormányzati képviselők 

választása eredményének ismertetése. Képviselők eskütétele. Polgármester eskütétele. 

Előadó: Kluber Istvánné Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Felkéri Kluber Istvánnét a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a választási 

eredményeket. 

 

A 2017. június 25-i helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás érvényes és 

eredményes volt. 

 

A választási eredmény jogerős.  

 

Ismerteti a képviselő-testületi választási eredményét:  

 

Stettner Attila 

Ujj József Attiláné 

Lisztmayer János 

Frey Szabolcs 

Pintér István 

Stipsits Péter 

 

A választási eredményekkel kapcsolatban jogorvoslati kérelem nem érkezett be.  

 

A választási eredmény jogerőre emelkedését követően Frey Szabolcs képviselő 

visszalépett, a helyére a soron következő képviselő jelölt, Csordás Mihály lépett be. A 

belépése is időközben jogerőre emelkedett, így a képviselő testület jogerősen az alábbi 

képviselőkből áll:  

 

Stettner Attila 

Ujj József Attiláné 

Lisztmayer János 

Pintér István 

Stipsits Péter 

Csordás Mihály 

 

A polgármesteri választás eredménye: Pusztavám Község Polgármestere a 2017. június 25-i 

időközi választás eredményeként Lisztmayer János lett.  

 

Tájékoztatja a képviselő testületet, hogy a megbízóleveleket a megválasztott képviselők és a 

megválasztott polgármester törvényes határidőn belül átvették. 

 

Az önkormányzati képviselők a képviselő-testület alakuló ülésén esküt tesznek és erről 

aláírják az okmányt. A választási eljárásban betöltött szerepe alapján, mint a Helyi Választási 

Bizottság elnöke kéri a képviselőket, hogy az eskü szövegét mondják utána.  
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A képviselő-testület tagjai letették a képviselői esküt. Az esküokmányok a jegyzőkönyv 

mellékletét képezik.  

 

Kluber Istvánné HVB elnök: 

 

A polgármester a megválasztását követően a képviselő-testület előtt esküt tesz és erről 

okmányt ír alá. Az eskü szövegére és az eskü kivételére a képviselőknél írtak irányadók. 

Felkéri Lisztmayer János polgármestert, hogy a képviselő-testület előtt tegye le az esküt. 

 

Lisztmayer János polgármester a polgármesteri esküt letette. Az esküokmány a jegyzőkönyv 

mellékleteként csatolva.  

 

Kluber Istvánné HVB elnök: 

 

A Választási Bizottság nevében mindenkinek a munkáját megköszöni, aki a lebonyolításban 

részt vett. A megválasztott polgármesternek és képviselőknek sikeres munkát és jó 

együttműködést kíván. 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Az eskütételt követően felkéri jegyzőkönyv hitelesítőnek Pintér István képviselőt, s kéri, 

nyilatkozatát tegye meg, hogy elvállalja-e ezen tisztséget. 

 

Pintér István képviselő:  

 

Elvállalja. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatát hozza: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

91/2017.(VII.07.) határozata 

Jegyzőkönyv hiteleső megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy jegyzőkönyv hitelesítőnek Pintér 

István képviselőt választja meg. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

2. napirendi pont: Alpolgármester(ek) megválasztása 
Előadó: polgármester 

 

 

Az Mötv. 2011. évi CLXXXIX. törvény 74.§ 1) bekezdése alapján a képviselő testület a 

polgármester javaslatára titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester 
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helyettesítésére egy vagy több alpolgármestert választhat, legalább egy alpolgármestert a 

képviselő testület tagjai közül. Az alpolgármester polgármesteri irányítással látja el a 

feladatait. Több, a képviselő testület tagjai közül megválasztott alpolgármester esetén a 

polgármester bízza meg általános helyettesét. Társadalmi megbízású polgármesteri tisztség 

esetén az alpolgármesteri tisztség is csak társadalmi megbízásban történhet. Stettner Attila és 

Pintér István alpolgármesterek megbízása 2017. június 25-én, a választás napjával megszűnt. 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A törvény értelmében polgármesteri jogkörénél fogva alpolgármesteri tisztségre javasolom 

Stettner Attila képviselő urat. Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja e a jelölést. 

 

Stettner Attila képviselő:  

 

Igen. 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Tájékoztatja a képviselő testületet, hogy dönteni kell Stettner Attila képviselő úr 

érintettségéről. Kéri a képviselő testület tagjait, hogy kézfenntartással jelezzék, hogy Stettner 

Attila képviselő úr érintettségétől eltekintenek, azaz a szavazáson részt vehet.   

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 1 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

92/2014.(VII.07.) határozata 

Stettner Attila érintettségéről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy Stettner Attila képviselő úr 

érintettségétől a szavazás során eltekintenek, így az 

alpolgármester megválasztására vonatkozó 

szavazásban részt vehet. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a titkos szavazás feltételeinek biztosítására a 

képviselőtestület soraiból szavazatszámláló bizottságot hoznak létre, mely tagjainak száma 3 

fő. A Szavazatszámláló Bizottság felel a szavazás technikai lebonyolításáért. A szavazás 

eredményéről külön jegyzőkönyvet kell készíteni a Bizottságnak, melyet az alakuló ülés 

jegyzőkönyvéhez csatolni kell. A jelölteket a szavazólapon „abc” sorrendben kell feltűntetni, 

a nevek után három négyzetet kell elhelyezni – igen, nem, tartózkodik – felirattal. A 

Szavazatszámláló Bizottság elnökének felkéri Ujj József Attiláné képviselő asszonyt, 
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tagjainak Csordás Mihály és Lisztmayer János képviselőket. Megkérdezi Ujj József Attiláné 

képviselőt, hogy az elnöki tisztséget elvállalja-e? 

 

Ujj József Attiláné képviselő: 

 

Igen. 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Megkérdezi Csordás Mihály képviselőt és Lisztmayer János képviselőt, hogy a 

Szavazatszámláló Bizottságban részt vesznek-e? 

 

Csordás Mihály képviselő: 

 

Igen. 

 

Lisztmayer János képviselő: 

 

Igen. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

93/2017.(VII.07.) határozata 

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak  

és elnökének megválasztásáról 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy az alpolgármester 

megválasztását felügyelő Szavazatszámláló Bizottság 

elnökének választja Ujj József Attiláné  képviselőt, 

tagjainak Csordás Mihály és Lisztmayer János 

képviselőket. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

             Határidő: Azonnal 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Felkéri a jegyző urat a szavazás menetének ismertetésére. 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Az érvényben lévő SZMSZ szabályozza a titkos szavazás menetét. A titkos szavazás 

borítékba helyezett szavazólapon, és urna igénybevételével történik. A titkos szavazást a 

képviselő-testület tagjaiból álló bizottság, mint szavazatszámláló bizottság bonyolítja le.  



 13 

 

A titkos szavazás lebonyolítása során a szavazatszámláló bizottság: ismerteti a szavazás 

módját, elkészíti a szavazólapokat, összeszámolja a szavazatokat, megállapítja az érvényes és 

érvénytelen szavazatok számát, a szavazásról külön jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza: 

a szavazás helyét, idejét, a bizottság jelenlévő tagjainak nevét, a szavazás során felvetődött 

körülményeket, a szavazás során a bizottság megállapításait és hozott határozatait, a szavazás 

eredményét, a szavazásról készített jegyzőkönyvet a bizottság tagjai aláírják. 

 

A szavazás eredményéről a bizottság elnöke jelentést tesz a képviselő-testületnek, és végül a 

titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet csatolni kell a képviselő-testületi ülés 

jegyzőkönyvéhez. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Szünetet rendel el a szavazás idejére. 

 

 

(A szavazás befejezését követően a testület folytatta ülését.) 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testületi ülés továbbra is határozatképes, tekintettel arra, hogy 

azon az összes megválasztott képviselő továbbra is jelen van. 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Felkéri Ujj József Attilánét, a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás 

eredményét. 

 

Ujj József Attiláné képviselő: 

 

A Szavazatszámláló Bizottság nevében tájékoztatja a képviselőket, hogy az alpolgármester 

megválasztására a titkos szavazás szabályosan lezajlott. A bizottság az urnát megvizsgálta, 

majd utána az urnát lezárta záró szalagokkal, majd aláírással hitelesítettek. A szavazás 

befejezésekor a záró szalagok sértetlenek voltak. A szavazáskor 6 képviselő és 1 polgármester 

szavazhatott. Az urnában 7 db szavazólap volt, melyből mindegyik Érvényes volt. Stettner 

Attila  alpolgármesterre 7 Igen, nulla Nem szavazat érkezett. A Tartózkodások száma nulla 

volt. Így, mint a Szavazatszámláló Bizottság elnöke megállapítja, hogy a titkos szavazás az 

SZMSZ keretein belül és annak megfelelően lezajlott és érvényes, Stettner Attila képviselő úr 

ezennel alpolgármester lett.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 

és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

94/2017.(VII.07.) határozata 
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Stettner Attila alpolgármester megválasztásáról 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megállapította, hogy az alpolgármester 

megválasztására vonatkozó titkos szavazás 

eredményeként Pusztavám Község alpolgármestere 

Stettner Attila képviselő lett. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

             Határidő: Azonnal 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Megköszöni a Szavazatszámláló Bizottság munkáját és egyben gratulál a megválasztott 

alpolgármester úrnak.  

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Az Mötv. 74-75. §-ai alapján javaslatot tesz további egy, nem a képviselő testület tagjai közül 

megválasztásra kerülő alpolgármester megválasztására. A nem képviselő alpolgármester 

feladata a civil szervezetek együttműködésének segítése, titulusa pedig a Civil szervezetek 

együttműködését segítő alpolgármester. Feladata: civil fórumok megszervezése, megtartása, 

továbbá kapcsolattartás a település önkormányzatával, a képviselő testület tagjaival, a 

település civil szervezeteivel.      

 

Az Mötv. hivatkozott rendelkezései szerint azon alpolgármester, akit nem a képviselő-testület 

tagjai közül választottak, nem tagja a képviselő-testületnek, a polgármestert a képviselő-

testület elnökeként nem helyettesítheti, de a képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal 

részt vehet. A nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester jogállására 

egyebekben a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármesterre vonatkozó 

szabályokat kell alkalmazni.  

 

Tekintettel arra, hogy az SZMSZ jelenleg nem szabályozza ezt a jogintézményt, így a jelen 

ülésen az SZMSZ módosításáról kell rendelkezni, a tekintetben, hogy a két társadalmi 

megbízatású alpolgármester közül az egyik személyt a képviselő-testület nem a képviselő 

testület tagjai közül választja. Az SZMSZ módosítás hatályba lépését követően, a soron 

következő képviselő-testületi ülésen kerülhet sor a nem a képviselő testület tagjai közül 

megválasztásra kerülő alpolgármester megválasztására, megegyező eljárási rendben (titkos 

szavazás, szavazatszámláló bizottság közreműködésével). 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2017.(VII.10.) önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 8/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
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Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

3. napirendi pont: Polgármester tiszteletdíjának megállapítása. Alpolgármester(ek) 

tiszteletdíjának megállapítása. Képviselők tiszteletdíjának megállapítása. 
Előadó: jegyző 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Lisztmayer János polgármester úr írásban benyújtott nyilatkozatára hivatkozással 

tájékoztatom a T. Képviselő-testületet arról, hogy Lisztmayer János polgármester úr a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. (a továbbiakban: 

Mötv.) 64. § (1) bekezdése alapján társadalmi megbízatásban látja el.  

 

A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának mértéke az Mötv. 71. § (4) bekezdés 

d) pontja és (5) bekezdése egybevetése alapján 274.200,- Ft, amelynek egészéről, vagy annak 

meghatározott mértékéről a társadalmi megbízatású polgármester lemondhat.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 

és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

95/2017.(VII.07.) határozata 

Lisztmayer János polgármester érintettségéről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy Lisztmayer János polgármester 

tiszteletdíjáról és költségtérítéséről rendelkező 

határozatok meghozatala során Lisztmayer János 

polgármester érintettségétől eltekint, így a 

szavazásban részt vehet. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

             Határidő: Azonnal 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 

és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

96/2017.(VII.07.) határozata 

Lisztmayer János polgármester tiszteletdíjáról 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Lisztmayer János társadalmi megbízatású 

polgármestert megillető tiszteletdíj összegét 2017. 

július 8-ától bruttó 274.200 Ft/hó összegben állapítja 

meg. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

             Határidő: Azonnal 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 

és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

97/2017.(VII.07.) határozata 

Lisztmayer János polgármester költségtérítéséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Lisztmayer János társadalmi megbízatású 

polgármestert megillető költségtérítés összegét 2017. 

július 8-ától bruttó 41.000 Ft/hó összegben állapítja 

meg. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

             Határidő: Azonnal 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Nyilatkozik a jegyzőkönyv számára, hogy összesen bruttó 190 ezer forint tiszteletdíj kíván 

felvenni, a költségtérítését pedig nem veszi igénybe. Az erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatát 

a pénzügy/munkaügy felé benyújtja. 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A társadalmi megbízatású alpolgármesterek tiszteletdíja a társadalmi megbízatású 

polgármester tiszteletdíjának maximáltan 90 %-a (Mötv. 80. § (1a) bek.) összegben 

állapítható meg. A 90% (százas végre kerekítve) 246 800 Ft. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 

és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

98/2017.(VII.07.) határozata 

Stettner Attila alpolgármester érintettségéről 

 



 17 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy Stettner Attila alpolgármester 

tiszteletdíjáról és költségtérítéséről rendelkező 

határozatok meghozatala során Stettner Attila 

alpolgármester érintettségétől eltekint, így a 

szavazásban részt vehet. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

             Határidő: Azonnal 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 

és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

99/2017.(VII.07.) határozata 

Stettner Attila alpolgármester tiszteletdíjáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Stettner Attila társadalmi megbízatású 

alpolgármestert megillető tiszteletdíj összegét 2017. 

július 8-ától bruttó 246.800 Ft/hó összegben állapítja 

meg. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

             Határidő: Azonnal 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 

és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

100/2017.(VII.07.) határozata 

Stettner Attila alpolgármester költségtérítéséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Stettner Attila társadalmi megbízatású 

alpolgármestert megillető költségtérítés összegét 2017. 

július 8-ától bruttó 37.000 Ft/hó összegben állapítja 

meg. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

             Határidő: Azonnal 

 

 

 



 18 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Nyilatkozik a jegyzőkönyv számára, hogy összesen bruttó 190 ezer forint tiszteletdíj kíván 

felvenni, a költségtérítését pedig nem veszi igénybe. Az erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatát 

a pénzügy/munkaügy felé benyújtja. 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

A képviselő testületi tagok tiszteletdíjára bruttó 16 500 Ft/hó összeget javasol. Megkérdezi a 

képviselő-testület tagjait, hogy van-e más javaslat? 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és  

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

101/2017.(VII.07.) határozata 

A képviselők tiszteletdíjáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az önkormányzati képviselők tiszteletdíját 2017. július 

8-ától fejenként bruttó 16 500 Ft/hó összegben 

állapítja meg. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

             Határidő: Azonnal 

 

 

4. napirendi pont: Bizottsági tagok megválasztása 

Előadó: polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A Képviselő-testület választja meg a tagokat és az elnököt is. A bizottsági tagok esetében az 

érintettség kérdésében nem kell külön szavazni.  

 

A Pénzügyi Bizottság tagjainak a képviselők közül javasolja Ujj József Attilánét, Stipsits 

Pétert és Lisztmayer Jánost, a külsős tagokra a következő ülésen tesz javaslatot.  

 

Az elnök személyére Ujj József Attilánét javasolja. 

 

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

és 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

102/2017.(VII.07.) határozata 

Pénzügyi bizottság tagjainak megválasztásáról 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pénzügyi 

Bizottság tagjainak a képviselők közül Ujj József 

Attilánét, Stipsits Pétert és Lisztmayer Jánost 

választja meg, a külsős tagokról a soron következő 

képviselő-testületi ülésen dönt.  

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

             Határidő: Azonnal 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 

és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

103/2017.(VII.07.) határozata 

Pénzügyi bizottság elnökének megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pénzügyi 

Bizottság elnökének Ujj József Attilánét választja 

meg.  

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

             Határidő: Azonnal 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Az Ügyrendi Bizottság tagjainak javaslom Pintér Istvánt, Csordás Mihályt, külsős tagként 

pedig Takács Istvánt. Az érintettség kérdésében itt sem kell külön szavazni. 

 

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

és 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

104/2017.(VII.07.) határozata 

Ügyrendi bizottság képviselő tagjainak megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az Ügyrendi 

Bizottság képviselő tagjainak Pintér Istvánt és 

Csordás Mihályt választja meg.  
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Felelős: Lisztmayer János polgármester 

             Határidő: Azonnal 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és  

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

105/2017.(VII.07.) határozata 

Ügyrendi bizottság külsős tagjának megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az Ügyrendi 

Bizottság külsős tagjának Takács Istvánt választja 

meg.  

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

             Határidő: Azonnal 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 

és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

106/2017.(VII.07.) határozata 

Ügyrendi bizottság elnökének megválasztásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az Ügyrendi 

Bizottság elnökének Pintér Istvánt választja meg.  

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

             Határidő: Azonnal 

 

 

Takács István külsős ügyrendi bizottsági tag esküt tesz a Képviselő-testület előtt. Az 

esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot felül kell vizsgálni. Kér mindenkit, hogy a javaslatát 

tegye meg. A következő ülés tervezett időpontja: 2017. július 20. 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző átadja a képviselőknek a hatályos Szervezeti és Működési 

Szabályzatot. 

 

 



 21 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Minden képviselő-testületi tag, továbbá a bizottsági tagok vagyonnyilatkozat tételre kötelesek. 

A vagyonnyilatkozatát egy hónapon belül kell mindenkinek benyújtani. A dokumentációkat a 

hivatal elkészíti, és meg fogja kapni mindenki. Nemcsak a saját, hanem az egy háztartásban 

élő házas vagy élettársak valamint gyerekének és hozzátartozójának is el kell készíteni a 

vagyonnyilatkozatát. Amíg nem kerül beadásra időben a vagyonnyilatkozat, addig nem 

gyakorolhatja a képviselő a képviselői jogait.  

 

Minden képviselőnek és bizottsági tagnak kérelmeznie kell a felvételét a NAV 

köztartozásmentes adózói adatbázisába (KOMA), majd a felvétel tényét képviselő-testületi 

jegyzőkönyvbe rögzíteni kell.  

 

Pintér István képviselő:  

 

Mi lesz a feladata a nem képviselő alpolgármesternek.  

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A Civil szervezetek működéséért, a civil szervezetek együttműködéséért felel. Minden 

testületi ülésen részt kell vennie.  

 

Csordás Mihály képviselő:  

 

Társadalmi megbízatású alpolgármester lesz? 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Igen, de a tiszteletdíja a képviselők tiszteletdíját fogja elérni. 

 

 

Több tárgy nem lévén Lisztmayer János polgármester megköszönte a munkát, és a képviselő-

testület ülését bezárta. 

 

 

 

Kmft. 

 

 

 

Lisztmayer János 

polgármester 

Pintér István  

jegyzőkönyv hitelesítő 

Dr. Légrádi Gábor  

jegyző 

 

  

                                                    

                                                                             

 

 

 


