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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-i, nyilvános 

ülésén alkotott rendeletei: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 

a helyi iparűzési adóról szóló 

9/1997.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

13/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 

a helyi telekadóról szóló 14/2002.(XI. 27.) sz. önkormányzati rendelet  

módosításáról 

 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

14/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 

az idegenforgalmi adóról szóló 20/2010.(XII.15.) 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. november 26-i, nyílt ülésén 

hozott határozatai (teljes határozatok a jegyzőkönyvben): 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

115/2014.(XI.26.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2014. XI. 26-i 

Képviselő-testületi ülés napirendjét elfogadja.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

116/2014.(XI.26.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Frey Szabolcsot választja meg.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

117/2014.(XI.26.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy azon képviselői 

indítványt, miszerint a Polgárőrség 2014. december 

hónapban kapjon 100 000 Ft támogatást, decemberi 

utalással, míg az összes többi civil szervezet most, 

2014. novemberében kapja meg a hátralékos 

támogatási összeg 50%-át, elutasítja. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

119/2014.(XI.26.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az 

Önkormányzat módosított 2014. évi belső ellenőrzési 

tervét a mellékleteivel együtt jóváhagyja. 

 

Az ellenőrzési terv a határozat mellékletét képezi. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

120/2014.(XI.26.) határozata 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/554-

1/2014 számú Törvényességi felhívásában foglaltakra az alábbi 

határozatot hozta: a késedelem okaira tett jegyzői 

magyarázatot tudomásul vette. Felhívja a jegyzőt a határidők 

betartására, a soron következő testületi ülésig a még fennálló 

esetleges hiányosságok megszüntetésére, jelentéstételi, 

beszámolási kötelezettség mellett a soron következő 2014. 

decemberi ülésre. Felhívja a jegyzőt a képviselő testület 

félévente történő tájékoztatására a jegyzőkönyvek 

felterjesztéséről. Felhívja továbbá a jegyzőt, hogy a hivatali 

dolgozók közül további egy, felterjesztésre jogosult személy 

jelöljön ki. Felhatalmazza a polgármester urat, hogy jelen 

határozatról tájékoztassa 2014. december 12-éig a Fejér 

Megyei Kormányhivatalt. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

121/2014.(XI.26.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/555-

1/2014 számú Törvényességi felhívásában foglaltakra az alábbi 

határozatot hozta: a késedelem okaira tett jegyzői 

magyarázatot tudomásul vette. Felhívja a jegyzőt a határidők 

betartására, a soron következő testületi ülésig a még fennálló 

esetleges hiányosságok megszüntetésére, jelentéstételi, 

beszámolási kötelezettség mellett a soron következő 2014. 

decemberi ülésre. Felhívja a jegyzőt a képviselő testület 

félévente történő tájékoztatására a rendeletek publikálásáról. 

Felhatalmazza a polgármester urat, hogy jelen határozatról 

tájékoztassa 2014. december 12-éig a Fejér Megyei 

Kormányhivatalt. 
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-án 

megtartott 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 

             

Lisztmayer János polgármester köszönti a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelent 

képviselőket, meghívottakat.  

 

Lisztmayer János polgármester ismerteti a napirendi pontokat, melyeket a képviselő-

testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

115/2014.(XI.26.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2014. XI. 26-i 

Képviselő-testületi ülés napirendjét elfogadja.  

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester  

               Határidő: Azonnal 

 

 

Elmondja, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatunk módosítása értelmében, szükség van 

egy jegyzőkönyv hitelesítőre. Felkéri jegyzőkönyv hitelesítőnek Frey Szabolcs képviselőt, s 

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

 

Frey Szabolcs képviselő: 

 

Elvállalja. 
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Lisztmayer János polgármester:  

 

Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy van-e más javaslatuk jegyzőkönyv hitelesítő 

személyére? 

 

 

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

tartózkodással a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

116/2014.(XI.26.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Frey Szabolcsot választja meg.  

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester  

               Határidő: Azonnal 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. napirendi pont: Beszámoló a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége 

teljesítéséről valamint Beszámoló a képviselők köztartozásmentes adatbázisba történő 

bejelentkezési kötelezettsége teljesítéséről 

 

Előadó: ügyrendi bizottság elnöke 

Előzetesen tárgyalja: ügyrendi bizottság 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Ezen napirendi pontot az Ügyrendi Bizottság előzetesen tárgyalta. Felkéri Frey Szabolcsot, az 

Ügyrendi Bizottság elnökét, tájékoztassa a testület tagjait, a bizottsági ülésen történtekről. 

 

Frey Szabolcs képviselő: 

 

Tájékoztatja a képviselő testületet, hogy az ügyrendi bizottság a tegnapi napon teljes 

létszámban ülést tartott. Az ülésen megállapításra került, hogy mind a helyi önkormányzati 

képviselők és a polgármester, valamint a Német Nemzeti Önkormányzat képviselői illetve 

elnöke is eleget tettek a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek és igazolták mindannyian 

a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételüket. Ezt a két kötelezettséget 

mindenki maradéktalanul teljesítette. 

 

Lisztmayer János polgármester: 
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Megköszöni a beszámolót. Elmondja, hogy a jegyző úr jelenlétében a beérkezett 

vagyonnyilatkozatok, az ehhez kapcsolatos dokumentumok, illetve a köztartozásmentes 

adatbázisba történő felvétel igazolására szolgáló dokumentumokat bemutatásra kerültek. 

 

 

2. napirendi pont: Beszámoló a 2014. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről 

Előadó: polgármester 

Előzetesen tárgyalja: pénzügyi bizottság 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Ismerteti a szöveges beszámolót szerkezetében, majd bevétel- és kiadás nemenként. Ezen 

szöveges beszámoló rész, a jegyzőkönyv mellékletét is képezi. Ezen napirendi pont témáját a 

Pénzügyi Bizottság előzetesen tárgyalta, átadja a szót Emmerling Józsefnének a Pénzügyi 

Bizottság elnökének. 

 

Emmerling Józsefné képviselő: 

 

Ismerteti összefoglalva az ülésen elhangzottakat, melyről írásos beszámolót készített.  

 

A beszámoló melléklete a jegyzőkönyvnek. 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Kéri, hogy tegyék meg észrevételeiket a testület tagjai. 

 

Tájékoztatást ad, hogy 2014. január 1-től hatályos jogszabály alapján a harmadik negyedéves 

pénzügyi beszámolót nem kell a képviselő-testületnek szavazással elfogadni. Ez egy 

tájékoztató jellegű információ volt. Csak az éves beszámolóról kell a képviselő-testületi 

döntés, így ebben az esetben szavazásra nincsen szükség. 

 

Ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban el kívánja mondani, hogy a Pusztavámi Krónikának az 

utolsó számában tévesen jelent meg egy szám, méghozzá, mikor az alakuló ülésen arról 

beszéltünk, hogy Pusztavám Község milyen pénzeszközökkel rendelkezik szabadon, akkor 

7 400 000 Ft környéki összeg került említésre, amely az újságban tévesen 2 400 000 Ft-ként 

lett feltűntetve. Ennek a korrekciója a következő Krónikában megtörténik.  

 

A Vértesi Erőmű Zrt-vel kapcsolatos kintlévőséggel kapcsolatban elmondja, hogy jelen 

pillanatban az önkormányzat tartozása még mindig fennáll, amely több, mint 20 000 000 Ft. 

Egy olyan megállapodás született szóban, hogy ebben az évben már nem kapunk iparűzési 

adót az adózótól, és a jövő évben majd egy záró egyenleget nézve lezárjuk a tartozást. 

Reményeink szerint így ez a 20 000 000 Ft jelentősen le fog csökkenni, de várhatóan így is 

marad egy 5 000 000 – 6 000 000 Ft-os tartozásunk még 2015-ben is.  

 

December 10-én az önkormányzatnak egy bírósági tárgyalása lesz a Magyar Államkincstárral 

szemben. Ennek a pernek a kimenetele kétséges. A pernek a nagyságrendje eléggé 

számottevő, összességében 27 000 000 Ft-ról van szó. De erről a december havi testületi 

ülésen be fogunk számolni, ahol emellett igyekszünk egy pontos képet adni a 2014. évi 

zárásról, valamint már egy előretekintő képet a 2015. évvel kapcsolatban is.  
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A felhasználható pénzeszközünk jelenleg 2 574 000 Ft. Lehetőségünk van azonban, hogy 

pénzeszközt át tudunk csoportosítani a Petőfi utcai bérlakásokkal kapcsolatban. Amennyiben 

ezt megkapjuk, akkor a rendelkezésre álló pénzeszközünk jelenleg 6 900 000 Ft.  

 

Tájékoztatjuk a képviselő-testületet, hogy önkormányzatunknak jelentős kintlévőségeink 

vannak magánszemélyekkel szemben is. Főként ez a vissza nem fizetett kamatmentes 

kölcsönökből, első lakáshoz jutók kamatmentes kölcsönéből, lakbérekből valamint a helyiség 

és bérleti díjakból is. Ez az összeg 7 200 000 Ft. Kéri a lakosokat, akik magukra ismernek, 

hogy tegyenek eleget szerződésbeli kötelezettségeinek és fizessék vissza tartozásukat.  

 

 

3. napirendi pont: Döntés az év végi támogatások kifizetéséről 

Előzetesen tárgyalja: pénzügyi bizottság 

Előadó: polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

 

Ezen napirendi pont tartalma egy kötelezettsége a képviselő-testületnek, melyre 

kötelezettséget vállalt az előző képviselő testület, ezek támogatások, melyeket nem fizettünk 

ki teljes egészében, nagyságrendjük eléri az 1 300 000 Ft-ot. Ezeket a pénzösszeget két 

részletben kéne javaslata szerint kifizetni. Első lépcsőben a felét kifizetnénk november 

hónapban, december hónapban várhatóan megérkezik a Sporttól a Piaci pályázatnak a 

támogatása, és így közel 6 000 000 – 7 000 000 Ft-ra számíthatunk. Javasolja, hogy a 

sportnak kerüljön átutalásra 300 000 Ft, a tánccsoportnak 50 000 Ft, az énekkarnak 50 000 Ft, 

a zenekarnak 50 000 Ft, a polgárőrségnek 100 000 Ft, az evangélikus és a katolikus 

egyháznak november hónapban 25 000 - 25 000 Ft. Majd a decemberi testületi ülésen pedig 

visszatérünk ennek a napirendi pontnak a tárgyalására, és a pénzügyi helyzetünk ismeretében 

hoznánk meg a további döntést. 

 

Átadja a szót a testületnek. 

 

 

Zombó Norbert képviselő:  

 

Arról volt szó, hogy a támogatásból 50% lesz kifizetve, viszont a tegnapi napi pénzügyi 

bizottsági ülésen szóba került, hogy a Polgárőrség az plusz 100 000 Ft-ot kapna. Most viszont 

arról volt szó, hogy ez az elfogadott támogatás. Akkor most az nem plusz kiadás?  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A Polgárőrség vezetője Finta János megkereste az önkormányzatot, hogy plusz 200 000 Ft 

támogatásban részesüljön a Polgárőrség. Tegnap a bizottsági ülésen ügy döntött a bizottság, 

hogy ezt a plusz 200 000 Ft-ot nem tudja támogatni, de 100 000 Ft-tal igen. Azért döntött így 

a bizottság, mivel ezt benzinpénzre kérte az egyesület, és jó lenne, ha az év hátralévő részében 

is tudna működni, közlekedni a polgárőr autó. 

 

 

Zombó Norber képviselő: 
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A Polgárőrség tehát megkapta az ez évre járó 800 000 Ft-ot. Nem akar elzárkózni a 100 000 

Ft kifizetésétől, de ha a többi civil szervezet az ez évi 100%-ot sem éri el, és most azt a 

támogatást megfelezzük, melyet nyilvánvalóan decemberben meg fognak kapni, akkor a 

Polgárőrségnek jelenleg 100%-on felül fizetünk 100 000 Ft-ot. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Nem arról volt szó, hogy a többi civil szervezet nem fogja megkapni a támogatást, de jelen 

pillanatban az óvatosság elve azt diktálja, hogy az általunk meghatározott támogatási összeg 

100%-át ne fizessük ki. Várhatóan ebben a hónapban megérkeznek azok a külső pénzbeli 

támogatások, amelyeket várunk, és sokkal egyszerűbben lehet azt mondani, hogy a hátralévő 

50%-ot fizessük ki. 

Itt van egy határozat egyébként, ami arról szól, hogy a Polgárőrség 800 000 Ft éves 

támogatást kap, majd a féléves zárást követően dönthet a testület további 200 000 Ft-ról, ami 

csak a jelen döntés szerint 100 000 Ft. Ez a határozat, ez köt minket.  

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

A határozatban az van benne pontosan, hogy amennyiben az önkormányzat úgy áll anyagilag, 

akkor megadjuk a 200 000 Ft-ot. 

 

 

Lisztmayer János képviselő: 

 

Én ezt nem így értelmezem. Ez egy határozat, mely szerint jár ez az összeg. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Azt nem érti, hogy jár pl. a tánccsoportnak 100 000 Ft –ez 100%- erre az egész évre. Ebből 

50 000 Ft-ot fizetünk csak ki, ez akkor az 50%-a. A Polgárőrségnek járna – tervezve van – 

800 000 Ft, ők ezt a 800 000 Ft-ot megkapták. Most a Polgárőrségnek megszavazunk plusz 

100 000 Ft-ot. Azt kéri, hogy ne most legyen kifizetve ez a plusz 100 000 Ft, hanem 

csúsztassuk át decemberre. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Valóban ez 100 000 Ft-tal több, de ez szükséges, hogy tudjon működni a polgárőrség. 

Azt javasolja, hogy fizessük ki a 100 000 Ft-ot. 

Megkérdezi a testület tagjait, hogy van-e még valakinek valami hozzászólása, majd kéri 

Zombó Norbert képviselőt, hogy fogalmazza meg a javaslatát. 
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Zombó Norbert képviselő: 

 

Azt javasolja, hogy a Polgárőrség kapja meg a megszavazott 100 000 Ft-ot, decemberi 

utalással. Most az összes többi civil szervezet kapja meg a hátralékos támogatási összeg 50%-

át. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Akkor Zombó Norbert javaslata az egyik javaslat, a másik pedig amit ő szeretne javasolni, 

hogy a civil szervezetek kapják meg a hiányzó támogatási összeg 50%-át, a Polgárőrség pedig 

a plusz 100 000 Ft támogatást kapja meg még november hónapban. 

 

 

Zombó Norbert képviselő indítványa: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

117/2014.(XI.26.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy azon képviselői 

indítványt, miszerint a Polgárőrség 2014. december 

hónapban kapjon 100 000 Ft támogatást, decemberi 

utalással, míg az összes többi civil szervezet most, 

2014. novemberében kapja meg a hátralékos 

támogatási összeg 50%-át, elutasítja. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester  

               Határidő: Azonnal 

 

 

 

Lisztmayer János polgármester indítványa:  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

118/2014.(XI.26.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy azon 

polgármesteri indítványt, miszerint a civil szervezetek 
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november hónapban kapják meg a hiányzó 

támogatási összeg 50%-át, a Polgárőrség pedig a plusz 

100 000 Ft támogatást kapja meg még november 

hónapban, elfogadja. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester  

               Határidő: 2014. november 30. 

 

 

4. napirendi pont: 2014. évi belső ellenőrzési terv módosítása 

Előadó: jegyző 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Röviden ismerteti az írásbeli előterjesztést. 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek hozzászólása. 

 

Elmondja, hogy azért van szükség erre a módosításra, mert szükség van egy pénzügyi 

átvilágításra, ez mindannyiunknak az érdeke. Azért történt ez a változtatás. A pénzügyi 

vizsgálat meg, hogy mit hoz ki, azt meg majd meglátjuk. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

119/2014.(XI.26.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az 

Önkormányzat módosított 2014. évi belső ellenőrzési 

tervét a mellékleteivel együtt jóváhagyja. 

 

Az ellenőrzési terv a határozat mellékletét képezi. 

 

 

Felelős: dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: 2014. december 31. 

 

 

5. napirendi pont: Szociális tűzifa támogatás ismertetése 

Előadó: polgármester 
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Lisztmayer János polgármester:  

 

Ez egy rövid tájékoztató lesz csak. Még az előző képviselő-testület igényelte meg a szociális 

tűzifát a Belügyminisztériumon keresztül. Pintér Sándor Belügyminiszter úr a következő 

levelet írta, amely alapján Pusztavám Község Önkormányzata 213 360 Ft vissza nem 

térítendő egyszeri támogatásban részesül, amelyet az Önkormányzat 12 erdei m
3
 kemény 

lombos tűzifa vásárlására kell, hogy felhasználjon. Ezt a levelet megkapta az alpolgármester 

úr is, és a tegnapi nap folyamán aláírásra került a szállítási szerződés a Vértesi Erdészeti Zrt-

vel. Tájékoztatja a lakosságot, hogy 2014. november 14-től 2015. február 15-ig fogjuk ezeket 

a szociális tűzifákat kiszállítani. A kérelmezőkről egy listát készített a szociális ügyintézőnk 

és a családgondozó, majd elmondja, hogy az igények jelen pillanatban a 60%-át teszik ki a 

kapcitásnak. A döntés értelmében jelen pillanatban 1 erdei méter tűzifát tudunk szolgáltatni. 

Amennyiben még szükségeltetik, akkor testületi döntés keretében még tudunk fát vásárolni az 

Erdészettől. Kéri, a lakosokat, hogy akinek még igénye lenne tűzifára, az jelezze a hivatalban. 

 

Pintér István képviselő: 

 

Az erdészet azon van, hogy a legolcsóbb megoldással tudja ideszállítani az önkormányzat. A 

tavaly már jól bevált módszert szeretnék idén is folytatni, miszerint a leszállított tűzifát egy 

központi helyre szállítanák, onnan meg az önkormányzat traktora ki tudná szállítani. 

Elmondja, hogy tavalyról maradt ott kb. 3 m
3
. Azt is el lehet szállítani a rászoruló 

lakosságnak.  

 

 

6. napirendi pont: Tájékoztató, és döntés törvényességi felhívásokról 

 Előadó:  jegyző 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Ismerteti a törvényességi felhívásokat a képviselő-testülettel, és röviden ismerteti az írásbeli 

előterjesztés anyagát. 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Az előterjesztést mindenki megkapta, elmondja, hogy volt 5 olyan testületi ülés, ahol a 

jegyzőkönyv késedelmesen került továbbításra. Ezért a törvényesség a felhívta a jegyző úr 

figyelmét, hogy erre figyeljen oda. Átadja a szót a testületi tagoknak.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

120/2014.(XI.26.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/554-

1/2014 számú Törvényességi felhívásában foglaltakra az alábbi 

határozatot hozta: a késedelem okaira tett jegyzői 
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magyarázatot tudomásul vette. Felhívja a jegyzőt a határidők 

betartására, a soron következő testületi ülésig a még fennálló 

esetleges hiányosságok megszüntetésére, jelentéstételi, 

beszámolási kötelezettség mellett a soron következő 2014. 

decemberi ülésre. Felhívja a jegyzőt a képviselő testület 

félévente történő tájékoztatására a jegyzőkönyvek 

felterjesztéséről. Felhívja továbbá a jegyzőt, hogy a hivatali 

dolgozók közül további egy, felterjesztésre jogosult személy 

jelöljön ki. Felhatalmazza a polgármester urat, hogy jelen 

határozatról tájékoztassa 2014. december 12-éig a Fejér 

Megyei Kormányhivatalt. 

 

Felelős: dr. Légrádi Gábor jegyző 

  Lisztmayer János polgármester 

Határidő: 2014. december 12., majd folyamatos 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

121/2014.(XI.26.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/555-

1/2014 számú Törvényességi felhívásában foglaltakra az alábbi 

határozatot hozta: a késedelem okaira tett jegyzői 

magyarázatot tudomásul vette. Felhívja a jegyzőt a határidők 

betartására, a soron következő testületi ülésig a még fennálló 

esetleges hiányosságok megszüntetésére, jelentéstételi, 

beszámolási kötelezettség mellett a soron következő 2014. 

decemberi ülésre. Felhívja a jegyzőt a képviselő testület 

félévente történő tájékoztatására a rendeletek publikálásáról. 

Felhatalmazza a polgármester urat, hogy jelen határozatról 

tájékoztassa 2014. december 12-éig a Fejér Megyei 

Kormányhivatalt. 

 

Felelős: dr. Légrádi Gábor jegyző 

  Lisztmayer János polgármester 

Határidő: 2014. december 12., majd folyamatos 

 

 

 

7. napirendi pont: Helyi adórendeletek módosítása (iparűzési-telekadó) 

Előadó: jegyző 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 
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Javaslatot tesz az iparűzési adó rendelet módosítására. Az adómérték nem változik, csupán 

pontosításra kerül sor.  

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A helyi iparűzési adó rendeletünkben való módosítás valójában egy pontosítás csak. A helyi 

iparűzési adó mértéke változatlanul 2%. Megkérdezi, hogy van-e valamilyen hozzászólás, 

észrevétel. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül a helyi iparűzési adó rendeletét az alábbiak szerint módosította:  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 

a helyi iparűzési adóról szóló 

9/1997.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

 

Javaslatot tesz a telekadó rendelet módosítására. Az adómérték nem változik, csupán 

pontosításra kerül sor.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Megkérdezi a testületet, hogy van-e valakinek észrevétele.  

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül a telekadó rendeletét az alábbiak szerint módosította:  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

13/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 

a helyi telekadóról szóló 14/2002.(XI. 27.) sz. önkormányzati rendelet  

módosításáról 

 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 
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Javaslatot tesz az idegenforgalmi adó szolid mértékű emelésére.  

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Megkérdezi a testületet, hogy van-e valakinek észrevétele.  

 

Pintér István képviselő: 

 

Mint érintett elmondja, hogy ami idegenforgalmi adó bejön, az teljes egészében a Malomerdő 

Panzióból jön, azaz a pusztavámi erdészettől. ez 3-4 éve került bevezetésre, mely ellen akkor 

már ágált. A képviselő-testület akkor azzal győzte meg, hogy a befolyt adó az 

idegenforgalomra fog fordítódni. Ő megszavazná a javasolt összeget, de akkor azt kéri, hogy 

ez az összeg valóban erre legyen visszafordítva, gondol itt pl. utcanév kitáblázására stb.  

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Úgy gondolja, hogy a címkézett összeget arra fogja felhasználni, amire címkézve van.  

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül az idegenforgalmi adó rendeletét az alábbiak szerint módosította:  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

14/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 

az idegenforgalmi adóról szóló 20/2010.(XII.15.) sz. önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az ún. mozgóboltok részéről nem tudunk 

iparűzési adóbevételhez jutnunk, nem teszi a ugyanis a helyi adókról szóló törvény 

esetünkben ezt lehetővé. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a jövőben közterület 

használati díjat határozzon meg a mozgóboltok terhére.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Ez csak egy tájékoztatás volt, amennyiben a testület tagjai egyetértenek vele, úgy ebbe az 

irányba elmozdulnánk. Az általunk becsült érték az alkalmanként 1000 Ft-ot jelentené. Elég 

sok gépjármű fordul meg itt havi szinten. Ez egy 40 000 - 50 000 Ft-os bevételt is adhatna 

havi szinten. Erről dönteni most nem kell, ez csak egy kérdés, hogy elindulhatunk-e ebbe az 

irányba. 
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Zombó Norbert képviselő: 

 

Ez m
2
-kénti 1000 Ft? 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Nem, napi, alkalmankénti dolog ez. Kéri a testület tagjait, hogy a következő (december 17-i) 

ülésig ők is nézzenek utána, a mértékkel kapcsolatban is lehet akkor tárgyalni. 

 

 

8.  napirendi pont: Egyebek 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Kéri, hogy amennyiben bármiféle bejelenteni valója van a testület tagjainak, azt most tegyék 

meg. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Elhangzott a szociális tűzifával kapcsolatban, hogy 60%-a van eddig lefedve a tűzifának. Az 

A-telepen tud több családos illetve egyedül álló embert is, aki rászoruló lenne. Annyi kérése 

lenne, hogy hétköznap bejönne egyeztetni az ügyintézővel – nem tudja, hogy kik lettek 

megkeresve – illetve célszerű lenne esetleg másokat is támogatni. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Több megkeresés ment ki, mint amennyiben vissza is jeleztek. Amennyiben úgy gondolja a 

képviselő úr, hogy a listán nincsen mindenki rajta, úgy lehetőség van természetesen, hogy ez a 

lista pontosítva legyen, más is rákerüljön. 

 

 

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

testület ülését bezárta. 

 

 

 

Kmft. 

 

 

 

Lisztmayer János 

polgármester 

Frey Szabolcs jegyzőkönyv 

hitelesítő 

Dr. Légrádi Gábor jegyző 

 

 


