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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-i nyilvános, 

alakuló ülésén hozott határozatai (teljes határozatok a jegyzőkönyvben): 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

94/2014.(X.27.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2014. október 

27-i képviselő-testületi alakuló ülés napirendjét 

elfogadja, az előzetesen meghirdetettel egyezően.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

95/2014.(X.27.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy Pintér István és Stettner Attila 

képviselő urak érintettségétől a szavazás során 

eltekintenek, így a szavazásban részt vehetnek. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

96/2014.(X.27.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy az alpolgármestereket 

megválasztását felügyelő Szavazatszámláló Bizottság 

elnökének választja Zombó Norbert képviselőt, 

tagjainak Grósz András és Emmerling Józsefné 

képviselőket. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

97/2014.(X.27.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy Lisztmayer János polgármester 

polgármesteri megbízatását társadalmi 

megbízatásban látja el. Pusztavám Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy ennek a döntésének megfelelően a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
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7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendeletét módosítja a 

soron következő testületi ülésén.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

98/2014.(X.27.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Lisztmayer János társadalmi megbízatású 

polgármester tiszteletdíját 2014. október 15-től bruttó 

150.000 Ft/hó összegben állapítja meg. Egyúttal 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

22.500 Ft/hó költségátalányt állapít meg a 

polgármester részére. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

99/2014.(X.27.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pinter István és Stettner Attila alpolgármesterek 

tiszteletdíját 2014. október 15-től fejenként bruttó 

150 000 Ft/hó összegben állapítja meg. Egyúttal 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

22 500 Ft/hó költségátalányt állapít meg fejenként az 

alpolgármesterek részére. Pusztavám Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy az alpolgármesterek megválasztására tekintettel 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati 

rendeletét módosítja a soron következő testületi 

ülésén. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

100/2014.(X.27.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az önkormányzati képviselők tiszteletdíját 2014. 

október 12-től fejenként bruttó 15 000 Ft/hó összegben 

állapítja meg. 
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én 

megtartott alakuló, nyilvános üléséről. 

 

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

64-66. 

 

Jelen vannak: 

 

        Lisztmayer János        polgármester 

Emmerling Józsefné képviselő 

Frey Szabolcs  képviselő 

Grósz András   képviselő 

Pintér István  képviselő 

Stettner Attila  képviselő 

Zombó Norbert képviselő 

 

Megjelent meghívott: 

 

       Dr. Légrádi Gábor  jegyző 

 

A Himnusz elhangzása után Lisztmayer János polgármester köszöntötte a 2014. október 12-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 

94/2014.(X.27.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2014. 

november 27-i képviselő-testületi alakuló ülés 

napirendjét elfogadja, az előzetesen meghirdetettel 

egyezően.  

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

             Határidő: Azonnal 

 

Napirendi pontok: 

 

1. napirendi pont: A 2014. október 12-i polgármesterek és helyi önkormányzati képviselők 

választása eredményének ismertetése. Képviselők eskütétele. 

2. napirendi pont: Polgármester eskütétele 
3. napirendi pont: Alpolgármester(ek) megválasztása 
4. napirendi pont: Polgármester tiszteletdíjának megállapítása 
5. napirendi pont: Alpolgármester(ek) tiszteletdíjának megállapítása 
6. napirendi pont: Képviselők tiszteletdíjának megállapítása 

7. napirendi pont: Egyebek 
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Napirendek 

 

1. napirendi pont: A 2014. október 12-i polgármesterek és helyi önkormányzati 

képviselők választása eredményének ismertetése. Képviselők eskütétele. 

Előadó: Kluber Istvánné Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

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

eredményeket. 

 

Kluber Istvánné Helyi Választási Bizottság elnöke:  

 

Tisztelettel köszönt mindenkit.  

Elmondja, hogy a választás érvényes és eredményes volt. 

A választási eredmény jogerős.  

 

Ismertetésre kerül a képviselő-testületi választási eredmény:  

Képviselői mandátumot szerzett: 

Emmerling Józsefné 

Frey Szabolcs 

Grósz András 

Pintér István 

Stettner Attila 

Zombó Norbert. 

 

A választási eredményekkel kapcsolatban jogorvoslati kérelem nem érkezett be.  

 

A polgármesteri választás eredménye: Pusztavám Község Polgármestere a 2014. október 12-i 

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.  

 

A képviselő-testület tagjai egyenként, személyenként külön-külön tették le az esküt, a 

következő sorrendben: 

Emmerling Józsefné 

Frey Szabolcs  

Grósz András 

Pintér István 

Stettner Attila 

Zombó Norbert. 

 

Az eskü szövege:  

 

„Én, ……………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz 

és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is 
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megtartatom; helyi önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat 

lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.  

(Az esküt tevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Az esküokmányt a képviselők aláírták. (Képviselői esküokmányok a jegyzőkönyv 

mellékleteként csatolva). 

 

 

2. napirendi pont: Polgármester eskütétele 
Előadó: Kluber Istvánné HVB elnök 

 

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 az alábbi esküt tette le: 

 

A polgármesteri eskü szövege:  

„Én, ……………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz 

és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is 

megtartatom; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat lelkiismeretesen 

teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.  

(Az esküt tevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

 

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. 

 

 

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

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Az alpolgármesterek megválasztása. Magyarország Helyi Önkormányzatokról szóló 2011. évi 

CLXXXI. Sz. törvény 71.§ 1) bekezdése alapján a képviselő testület a polgármester 

javaslatára titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére egy vagy 

több alpolgármestert választhat. Az alpolgármester polgármesteri irányítással látja el a 

feladatait. Több alpolgármester esetén a polgármester bízza meg általános helyettesét. 

Társadalmi megbízású polgármesteri tisztség esetén az alpolgármesteri tisztség is csak 

társadalmi megbízásban történhet. Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Kubinyi Balázs 

alpolgármester úr megbízása 2014. október 12-én a választás napjával megszűnt. A törvény 
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értelmében polgármesteri jogkörénél fogva alpolgármesteri tisztségre javasolja Stettner Attila 

és Pintér István képviselő urakat. Megkérdezi a képviselőket, hogy elfogadják e a jelölést. 

 

 

Pintér István képviselő: 

 

Igen, köszöni a jelölést. 

 

 

Stettner Attila képviselő:  

 

Igen. 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

 

Tájékoztatja a képviselő testületet, hogy dönteni kell Pintér István és Stettner Attila 

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

István és Stettner Attila képviselő urak érintettségétől eltekintenek, azaz a szavazáson részt 

vehetnek.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 2 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

95/2014.(X.27.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy Pintér István és Stettner Attila 

képviselő urak érintettségétől a szavazás során 

eltekintenek, így a szavazásban részt vehetnek. 

 

 

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 Zombó Norbert képviselő urat, tagjainak Grósz 
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Andrást és Emmerling Józsefné képviselőket. Megkérdezi Zombó Norbert képviselőt, hogy az 

elnöki tisztséget elvállalja-e? 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Igen. 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Megkérdezi Emmerling Józsefné képviselő asszonyt és Grósz András képviselőt, hogy a 

Szavazatszámláló Bizottságban részt vesznek-e? 

 

 

Emmerling Józsefné képviselő: 

 

Igen. 

 

 

Grósz András képviselő: 

 

Igen. 

 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

96/2014.(X.27.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy az alpolgármestereket 

megválasztását felügyelő Szavazatszámláló Bizottság 

elnökének választja Zombó Norbert képviselőt, 

tagjainak Grósz András és Emmerling Józsefné 

képviselőket. 

 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

             Határidő: Azonnal 

 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Felkéri a jegyző urat a szavazás menetének ismertetésére. 
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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.  

 

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: 

 

Felkéri Zombó Norbertet, a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás 

eredményét. 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

A Szavazatszámláló Bizottság nevében tájékoztatja a képviselőket, hogy az alpolgármesterek 

választására 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 helyesen volt kitöltve. Az  

alpolgármesterekre fejenként 7 igen szavazat érkezett. „Nem” szavazat nem volt. A 

tartózkodások száma 0 volt. Így, mint a Szavazatszámláló Bizottság elnöke megállapítja, hogy 

a titkos szavazás az SZMSZ keretein belül és annak megfelelően lezajlott és érvényes, a 

képviselő jelöltekből ezennel alpolgármesterek lettek.  

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Megköszöni a Szavazatszámláló Bizottság munkáját és egyben gratulál a megválasztott 

alpolgármester uraknak.  
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Pintér István alpolgármester urat a gazdálkodásért és pénzügyekért felelős alpolgármesteri 

teendőkkel bízza meg, míg Stettner Attila alpolgármestert megbízza a polgármester általános 

helyettesítésével, emellett az infrastrukturális teendőkkel kapcsolatos feladatok ellátására.  

 

Felmerülhet a kérdés, hogy miért van szükség két alpolgármesterre. 

 

Tájékoztatja a pusztavámi lakosokat, a képviselő testület tagjait, hogy egy alpolgármester 

helyettes mindenféleképpen szükséges. Pintér István úrra azért esett a választás a 

pénzügyekkel és gazdálkodási feladatokkal kapcsolatos teendők ellátására, mert szeretne 

tájékozódni Pusztavám Község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről: azoknak a 

számoknak a tükrében, amelyeket jelenleg ismerünk, már a polgármesteri tisztség átadásakor 

is jegyzőkönyvezésre került, hogy egy belső pénzügyi ellenőrzést szeretne kérni, amit rövid 

időn belül meg fognak ejteni.  

 

Jelen pillanatban Pusztavám Községnek felhasználható pénzvagyona összességében 7 480 

293 Ft. Ezen a héten érkezett egy levél a Vértesi Erőműtől, mely levélben Pusztavám 

Önkormányzatát kötelezik arra, hogy 20 141 500 Ft-ot fizessen vissza (az Erőműnek). Ez az 

iparűzési adóból eredő túlfizetésükből adódik. Ha ezt a két számot összevetjük, akkor látszik, 

hogy 13 MFt-os forráshiánnyal küszködünk. Ennek következtében felvettük a kapcsolatot a 

Vértesi Erőművel a mai nap folyamán, és ezen a héten szerdán reggel 8 órakor tárgyalásokat 

kezdeményezünk a túlfizetés kezelésével kapcsolatban. 

 

Tájékoztatja a testületet, hogy 2014. dec. 10-én Pusztavám Önkormányzatának lesz egy pere, 

amely a Magyar Államkincstárral szemben folyik – ha ezt nem nyerjük meg, akkor itt is több 

mint 20 M Ft-os kötelezettségünk keletkezik. Ezzel szemben megkaptuk azt a támogató 

levelet, amelyet azok az önkormányzatok kaptak, akiknek nem volt adósságuk, ebben 

szerepel, hogy várhatóan 2015. év elején – bízunk benne, hogy januárban – Pusztavám 

Község Önkormányzata 43 85 000 Ft egyszeri támogatást fog kapni. Ezek a számok azt 

tükrözik, hogy igenis fontos, hogy legyen egy olyan alpolgármestere a községnek, aki a 

pénzügyi és gazdasági helyzettel foglalkozni fog. 

 

 

Ezután felkéri a jegyző urat, hogy a 4. napirendi pont ismertetését tegye meg. 

 

 

4. napirendi pont: Polgármester 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 

c) pontja és (5) bekezdése egybevetése alapján 224.400,- Ft, amelynek egészéről, vagy annak 

meghatározott mértékéről a társadalmi megbízatású polgármester lemondhat.  
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Lisztmayer János úr írásbeli nyilatkozatában az összeg egy részéről lemondott, így kérem, 

hogy részére a T. Képviselő-testület a tiszteletdíját havi bruttó 150.000,- Ft-ban állapítsa meg, 

költségtérítését pedig az Mötv. 71. § (6) bekezdése szerint tiszteletdíjának 15%-ában, azaz 

22.500 Ft-ban határozza meg.  

 

 

A polgármesteri tisztség betöltésének módja tekintetében javaslom, hogy arról a Képviselő-

testület határozzon, azzal azonban, hogy ez az SzMSz 43. § (1) bekezdésének, valamint a 

főállású polgármesterre vonatkozó egyéb rendelkezéseinek a módosítását igényli. Javaslom, 

hogy az SzMSz ezen szakaszának módosításáról döntsünk, azzal azonban, hogy az SzMSz 

teljes körű, az időközbeni jogszabályváltozásokra is kiterjedő módosításáról a soron 

következő Képviselő-testületi ülésen döntünk.  

 

 

Kérem a T. Képviselő-testület döntését a tekintetben, hogy a polgármesteri tisztség 

betöltése módja tekintetében az SzMsz-t módosítja! 

 

Kérem a T. Képviselő-testület döntését a tekintetben, hogy a polgármester tiszteletdíját 

havi bruttó 150.000,- Ft-ban állapítja meg, költségtérítését pedig havi 22.500,- Ft-ban! 

 

 

A tiszteletdíjakat a képviselő testület rendeletben állapítja meg, így indítványozom, hogy a 

polgármesteri tiszteletdíj az alpolgármesteri és képviselői tiszteletdíjakkal egy rendeletben 

kerüljön szabályozásra. 

 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

97/2014.(X.27.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy Lisztmayer János polgármester 

polgármesteri megbízatását társadalmi 

megbízatásban látja el. Pusztavám Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy ennek a döntésének megfelelően a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendeletét módosítja a 

soron következő testületi ülésén.  

 

Felelős:  dr. Légrádi Gábor jegyző 

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

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

98/2014.(X.27.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Lisztmayer János társadalmi megbízatású 

polgármester tiszteletdíját 2014. október 15-től bruttó 

150.000 Ft/hó összegben állapítja meg. Egyúttal 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

22.500 Ft/hó költségátalányt állapít meg a 

polgármester részére. 

 

Felelős: dr. Légrádi Gábor jegyző 

             Határidő: Folyamatos 

 

 

 

5. napirendi pont: Alpolgármester(ek) tiszteletdíjának megállapítása 
Előadó: polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A társadalmi megbízatású alpolgármesterek tiszteletdíja a társadalmi megbízatású 

polgármester tiszteletdíjának a 70-90%-ának közötti összegben állapítható meg. A 90% 

201 960 Ft. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy mind Pintér István, mind Stettner Attila a 

tiszteletdíjának egy részéről lemondott. Így a havi tiszteletdíjuk bruttó 150 000 Ft, vagyis 

megegyezik a polgármester tiszteletdíjával. Tájékoztatja a képviselő-testületet arról is, hogy 

az alpolgármesterek havonta a megállapított 15%-ig költségtérítésre jogosultak, vagyis ebben 

az esetben a polgármesteri költségtérítéssel megegyezően 22 500 Ft.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 2 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

99/2014.(X.27.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pinter István és Stettner Attila alpolgármesterek 

tiszteletdíját 2014. október 15-től fejenként bruttó 

150 000 Ft/hó összegben állapítja meg. Egyúttal 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

22 500 Ft/hó költségátalányt állapít meg fejenként az 

alpolgármesterek részére. Pusztavám Község 
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Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy az alpolgármesterek megválasztására tekintettel 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati 

rendeletét módosítja a soron következő testületi 

ülésén. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

             Határidő: Azonnal 

 

 

 

6. napirendi pont: Képviselők tiszteletdíjának megállapítása 

Előadó: polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

A képviselő testületi tagok tiszteletdíja az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően eddig 

bruttó 15 000 Ft/hó volt. 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 

100/2014.(X.27.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az önkormányzati képviselők tiszteletdíját 2014. 

október 12-től fejenként bruttó 15 000 Ft/hó összegben 

állapítja meg. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

             Határidő: Azonnal 

 

 

7. napirendi pont: Egyebek 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Egy-két hasznos információ kíván adni a képviselő-társaknak: 

 

Minden képviselő-testületi tag vagyonnyilatkozat tételre köteles. A vagyonnyilatkozatát 2014. 

november 11-ig 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.  
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Új rendelkezés idéntől kezdve, hogy minden képviselőnek kérelmeznie kell a felvételét a 

NAV köztartozásmentes adatbázisába, majd a felvétel tényét képviselő-testületi 

jegyzőkönyvbe rögzíteni kell.  

 

Új szabály szintén: az MÖTv 32. § 2. bekezdésének g) pontja alapján az önkormányzati 

képviselők az eskütételüket követő három hónapon belül kötelesek részt venni a 

kormányhivatal által szervezett képzésen. Ennek a technikai lebonyolításáról illetve a 

helyszínről a jegyző úr tájékoztatást ad majd. 

 

Ezúton felkéri a jegyző urat, hogy az új SZMSZ módosításának előkészületeit kezdje el, és 

amint elkészült, úgy egy rendkívüli testületi ülés keretében fogunk két bizottságot létrehozni. 

Lesz egy ügyrendi bizottságunk és lesz egy pénzügyi bizottságunk, melynek komoly feladatai 

lesznek. Emellett felkéri a jelenleg hatályos SZMSZ szerint működő ügyrendi és pénzügyi 

bizottsági tagokat, hogy kezdjék el az összeférhetetlenséggel és a vagyonnyilatkozat 

kezelésével szükséges tevékenységeket. Ezek azok a tevékenységek, amiket mindenképpen 

törvényi határidőn belül meg kell tenni. A hivatal minden dokumentációt el fog készíteni, 

amelyet mindenki meg fog kapni. 

 

Átadja a szót a testület tagjainak, hogy tegyék meg észrevételeiket. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Megköszöni mindenkinek, aki a választáson részt vett. Köszöni külön, aki rájuk szavazott. A 

mai nap során a képviselő-testület feláll, a munkát elkezdi. Elmondja, hogy nem lesz egy 

könnyű időszak, hiszen a Márkushegyi Bányaüzem 2014. december 31-én a termelését 

befejezi. Ebből következik, hogy nagyon komoly, szigorú gazdálkodási fegyelmet kell 

bevezetnünk, annak érdekében, hogy Pusztavám község lakói ne érezzék meg ezt a fajta 

változást, ezt a komoly forrás kiesést.  

Kér mindenkit, akit érdekel a község élete, keresse bátran, várja a jobbító szándékokat, 

javaslatokat. 

 

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

testület ülését bezárta. 

 

 

 

Kmft. 

 

 

 

  

Lisztmayer János                                                   Dr. Légrádi Gábor 

                 polgármester                                                           jegyző 

 


