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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyilvános ülésén 

alkotott rendeletei: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2015 (II.12.) sz. önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyilvános ülésen 

hozott határozatai (teljes határozat a jegyzőkönyvben): 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

12/2015 (II.11.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2015. február 

11-i képviselő-testületi ülés napirendjét elfogadja. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

13/2015 (II. 11.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Emmerling Józsefné képviselő asszonyt 

választja meg. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

14/2015 (II. 11.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Pusztavám 

Község Önkormányzata és a Pusztavámi Német 

Nemzetiségi Önkormányzat közötti Megállapodást a 

módosításokkal elfogadja. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

15/2015 (II. 11.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Pusztavám 

Község Önkormányzatának költségvetésében az 

ingatlaneladás 9 000 000 Ft-tal eredeti 

előirányzatként- tervezésre kerüljön. 
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

16/2015 (II. 11.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavámi 

Torna Klubbot, 2 500 000 Ft-tal tervezi támogatni a 

2015. évben, azzal a feltétellel, ha az önkormányzat 

pénzügyi helyzete úgy kívánja, akkor ezt az összeget 

módosítani kényszerül. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

17/2015 (II. 11.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Zengő Óvoda 

Pusztavámi Tagóvodájában a normatíván felüli egy fő 

óvónő (nem támogatott) ellátását (többlet 

bérköltségét) a jövőben nem finanszírozza. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

18/2015 (II. 11.) 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 2015-ös költségvetési évre és az azt követő három évre vonatkozóan az alábbiak 

szerint jóváhagyja. 

1) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása 

   Adatok ezer Ft-ban 

  Saját bevétel és az adósságot keletkeztető 

ügyletből eredő fizetési kötelezettség Megnevezés 

  
Tárgyév 

2015. 

1. év 

2016. 

2. év 

2017. 

3. év 

2018. 

Helyi adók 18 900 25 000 25 000 25 000 

Kamat bevétel      0 0 0 0 

Díjak, pótlék, bírság 50 50 50 50 

Önkormányzat által megállapított és beszedett díjak 26 579 27 000 27 000 27 000 

Tárgyi eszköz, imm.javak, vagyoni értékű jogok 

értékesítése 9 000 2 000 2 000 2 000 

Részvények, részesedések értékesítése 0   0  0  0 

Saját bevétel 54 529 54 050 54 050 54 050 

Saját bevétel 50 %-a 27 265 27 025 27 025 27 025 
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Előző években keletkezett éves fizetési 

kötelezettség: 0 0 0 0 

Felvett, átvállalt hitel  0  0 0   0 

Felvett, átvállalt kölcsön 0  0  0  0 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír  0  0  0  0 

Adott váltó  0  0  0  0 

Pénzügyi lízing  0  0  0  0 

Halasztott fizetés  0  0  0  0 

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség  0  0  0  0 

          

Tárgyévben keletkezett, tárgyévet terhelő 

fizetési kötelezettség:         

Felvett, átvállalt hitel  0  0  0  0 

Felvett, átvállalt kölcsön  0  0  0  0 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír  0  0  0  0 

Adott váltó  0  0  0  0 

Pénzügyi lízing  0  0  0  0 

Halasztott fizetés  0  0  0  0 

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség  0  0  0  0 

          

Fizetési kötelezettséggel terhelt saját bevétel: 27 265 27 025 27 025 27 025 

 

 

2) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből származó 

kötelezettségei nincsenek 

      

      

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

19/2015 (II. 11.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

Településrendezési tervet módosítja, melynek során a 

Pusztavám A-telep Palló és Deszka Kft. telephelyének 

közút melletti határához igazítja a Településrendezési 

tervben szereplő védőtávolságot, amely módosítás 

részarányos költségét a Palló és Deszka Kft. viseli. 
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-én 

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 

 Gerlinger Tibor Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

             

Lisztmayer János polgármester köszönti a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelent 

képviselőket, meghívottakat, tisztelettel köszönti Gerlinger Tibor urat, a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat elnökét, aki tanácskozási joggal részt vesz ezen testületi ülésen. 

 

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

testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad. 

 

Napirendi pontok:  

 

1. Napirendi pont: Német Nemzetiségi Önkormányzat és Pusztavám Község Önkormányzat 

közötti megállapodás felülvizsgálata 

Előadó: polgármester  

 

2. napirendi pont: Pusztavám Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése 

Előadó: Polgármester 

 

3. napirendi pont: Egyebek 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

12/2015 (II.11.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2015. február 

11-i képviselő-testületi ülés napirendjét elfogadja. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 
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Lisztmayer János polgármester: 

 

Felkéri jegyzőkönyv hitelesítőnek Emmerling Józsefné képviselő asszonyt, a Pénzügyi 

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

 

 

Emmerling Józsefné képviselő: 

 

Elvállalja. 

 

 

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 

13/2015 (II. 11.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Emmerling Józsefné képviselő asszonyt 

választja meg. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Napirendi pontok: 

 

 

1. napirendi pont: Német Nemzetiségi Önkormányzat és Pusztavám Község 

Önkormányzata közötti megállapodás felülvizsgálata 

Előadó: polgármester  

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

A megállapodás törvényi változtatás miatt kellett, hogy módosításra kerüljön. Jegyző úr 

elkészítette a megállapodás tervezetet, melyet a Német Nemzetiségi Önkormányzat már 

előzetesen elfogadott. Mivel az elnök úr is meghívott vendég, így megkérdezi, hogy hozzá 

kíván-e szólni ezen napirendi ponthoz. 

 

Gerlinger Tibor elnök: 

 

Nem kíván hozzászólni. 
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Pintér István alpolgármester: 

 

Kifogásolja, hogy az elmúlt testületi ülésen arról született határozat, hogy legkésőbb 2015. 

február 6-ig megkapja mindenki az anyagot, hogy legyen idő az átolvasásra. Ez nem történt 

meg. Most az ülés előtt pár perce kapta mindenki kézhez, így elolvasni sem volt ideje 

senkinek. Így nem tartja túl korrektnek a szavazást. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A felvetést jogosnak tartja, így 15 perces szünetet rendel el, hogy mindenki el tudja olvasni a 

megállapodás tervezetet. 

 

(Szünet) 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Változott egy-két helyen a megállapodás: a 2012-ben kötött megállapodásnak nem ez volt a 

címe egyrészt, másrészt rövidült a megállapodás némileg, a jelenlegi megállapodás 

tartalmazza mindazt, amit törvényileg szükséges tartalmaznia. A 2. fejezet szakasza a 

költségvetési koncepció elfogadására vonatkozott, mivel ez már nem kötelessége az 

önkormányzatnak, így ezen sorok kikerültek a megállapodásból. Innentől kezdve 

értelemszerűen a számozás is változott. Ami a gyakorlati megállapodást érinti – jelenleg a 12. 

fejezet, az hiánytalanul megtalálható a sorok között. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Tájékoztatja a képviselő testületet, hogy Leitner Andrea lett megbízva a megnövekedett 

adminisztrációs tevékenységek miatt a Német Nemzetiségi Önkormányzatnál a jegyzőkönyv 

vezetésére és elkészítésére. Ez egy plusz segítség a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak. 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Egy nemzetiségi ülés hogy zajlik? Azok is nyíltak ugyanúgy, mint a rendes nagy 

önkormányzati testületi ülések?  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Természetesen úgy kell működnie, mint a települési önkormányzati testületi üléseknek, 

meghívó kiküldésre kerül, majd nyilvános a testületi ülés, bárki részt vehet rajta. 

 

 

Gerlinger Tibor Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 

 

A faluházzal kapcsolatban szeretné tolmácsolni a Német Nemzetiségi Önkormányzat kérését. 

Elég sok pályázati lehetőség van faluház fejlesztésre, amin ha a Nemzetiségi Önkormányzat 

indulni szeretne, akkor a települési önkormányzat jóváhagyása kéne, mint tulajdonosnak. 
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Szeretné, ha megkaphatná a Nemzetiségi Önkormányzat a faluháznak a tulajdonjogát, mert 

akkor könnyebben tudnának pályázni. 

 

 

Grósz András képviselő: 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat, ha módosítani akarná a költségvetését, akkor átvezetődik a 

nagy önkormányzatra? A megállapodás értelmében, ha a Nemzetiségi Önkormányzat 

módosítani akarja az eredeti előirányzatát, akkor az átvezetődik a rendes nagy 

önkormányzathoz? 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Nem, semmi összefüggés nincsen közötte. Az eredeti előirányzat az nem azt jelenti, hogy a 

települési önkormányzat előirányzata, hanem az eredeti szó az az év elején betervezett 

előirányzatot jelenti.  A Német Nemzetiségi Önkormányzat is egy önálló gazdasági 

egységként működik, külön költségvetéssel. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

A megállapodás 9. pontjánál látszik, hogy egy kifizetésnél nem csak a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat elnökének van szerepe, hanem külsősöknek is. Ez hogyan működik? 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Ez a települési önkormányzatnál is így van. Erre vannak a pénzügyi szabályzataink, ahol 

megjelennek a jogkörök, hogy a hivatal dolgozói közül ki, milyen pozícióban, szerepben ír 

alá. A Német Nemzetiségi Önkormányzatnál is pont így van, a hivatal dolgozói írnak ott is 

alá. Erre is külön pénzügyi szabályzatunk van.   

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 

tartózkodással a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

14/2015 (II. 11.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Pusztavám 

Község Önkormányzata és a Pusztavámi Német 

Nemzetiségi Önkormányzat közötti Megállapodást a 

módosításokkal elfogadja. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: 2016. január 31. 
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Gerlinger Tibor Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 

 

Elmondja ismételten, hogy egyes pályázatokon csak úgy tudna indulni a Nemzetiségi 

Önkormányzat, ha tulajdonosa lenne a Faluháznak. Régebben, mint ahogy emlékszik 

mindenki már egy terv is elkészült, csak vissza kellett vonatni egyéb okokból. Fejleszteni 

szeretnének, pályázni szeretnének, de csak akkor tudják ezt a tevékenységüket végigvinni, ha 

saját tulajdonban van a faluház. Ennek jogilag nincsen akadálya, akár 1 Ft-tért is át lehet adni 

a Nemzetiségi Önkormányzatnak véleménye szerint.  

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Ahogy visszaemlékezünk régebbre, volt már akkor még Kisebbségi Önkormányzat 

tulajdonában a faluház, majd pont az ő kezdeményezésükre került vissza a 

nagyönkormányzathoz, a Művelődési Ház részeként működött ekkor. Azonban ez sem 

működött így gördülékenyen, így visszakerült a települési nagyönkormányzat tulajdonába. 

Azt javasolja, hogy amit most szóban elmondott az elnök úr, azt írásba is terjessze a képviselő 

testület elé. Ha a Német Nemzetiségi Önkormányzat valóban fejleszteni szeretné valamint 

nemzetiségi célokra használni a faluházat, akkor mindenképpen támogatja a javaslatot, de 

csak akkor, ha ez hosszú távú cél. Ne két-három évente változtassunk pont a Nemzetiségi 

Önkormányzat kérésére.  

 

Stettner Attila képviselő: 

 

Két hét múlva úgyis tervezve van egy testületi ülés, addig jó lenne egy írásos anyagot látni, 

hogy mit szeretne a Nemzetiségi Önkormányzat. Ezért kéri az elnök urat, hogy egy komplett 

anyagot erről terjesszen a képviselő-testület elé.  

 

 

 

2. Napirendi pont: Pusztavám Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése 

Előadó: Polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Előzetesen kapott mindenki egy írásos anyagot. A mai nap folyamán kaptunk egy levelet, 

amely miatt az előzetesen kiküldött anyag egyes részeit majd módosítanunk kell. Ez már előre 

látszik.   

A költségvetés tárgyalása táblázatonként, oldalanként zajlik.  

Először ismertetésre kerül a bevételekről egy összesen táblázat, itt kerül említésre, hogy a 04-

es soron a 2 850 000 Ft-os összeg változni fog 2 815 800 Ft-ra, amely a települési 

önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatására befolyt 

bevételünket, állami támogatásunkat érinti.  Tehát látható, hogy itt van már egy kisebb 

bevételhiányunk. Ezért szorul ez a sor módosításra. 

Majd a továbbiakban oldalanként kerül megtárgyalásra a kiadási oldal is. A korábban kiadott 

anyag itt is módosításra szorul, mégpedig a Szociális Alapszolgáltatási Központ 

Mikortársulásnak fizetendő hozzájárulásunk, ránk eső működési költségük 5 610 000 Ft lesz, 

amely a költségvetésben nem szerepel, be kell terveznünk plusz kiadásként. Tájékoztatja a 

testületet, hogy a 2014. évben ugyanezen működési költségekhez 3 002 000 Ft-tal kellett 

hozzájárulni. Ez egy jelentős emelkedés. Azt a magyarázatot kaptuk, hogy mivel a tavalyi 



 11 

évben Csákberény község kilépett, a hiányt pótolni kell, ami ennyi többletet jelent a mi 

esetünkben. Javasolja átgondolni, hogy tagjai kívánunk-e maradni továbbra is a 

mikortársulásnak. 

Civil szervezetek támogatásának ismertetése során felhívja a figyelmet, hogy a civil 

szervezeteknek az önkormányzattól a tavalyi évben kapott támogatással kötelező elszámolni. 

Felhívja a figyelmet, hogy több civil szervezetünk sem adta be ezen kötelező elszámolását a 

mai napig, s egyben kéri szervezeteinket, hogy tegyenek eleget ezen kötelezettségüknek.  

 

 

Zombó Norbert képviselő:  

 

Terveztünk 9 000 000 Ft-ot ingatlan értékesítésre. Szükséges-e nekünk ezzel az összeggel 

tervezni? Ha beadjuk a rendkívüli támogatásra az igényt, ez plusz bevételként fog szerepelni a 

költségvetésünkben, és egyáltalán nem biztos, hogy be is folyik bevételként egyrészt, másként 

úgy látszik, hogy fog keletkezni azért az önkormányzatnak bevétele. 

 

 

Pintér István alpolgármester:  

 

Ez az összeg megfontoltan lett belerakva a költségvetésbe, ha beadjuk a rendkívüli támogatási 

igényünket, akkor igaz, hogy benne van bevételként, de így is látszik, hogy mindent elkövet 

annak érdekében, hogy legalább a működési költségeit fedezni tudja, de Norbi felvetése is jó 

lehet. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

 

Két felvetés hangzott el, így dönteni ként, hogy melyik támogatható. Ő személy szerint 

Istvánt támogatná, mivel már jelzés is érkezett két ingatlan vásárlásával kapcsolatban, 

másrészt valóban azért meg kell tennie mindent az önkormányzatnak, hogy látható legyen, 

hogy mindent elkövetünk annak érdekében, hogy működni tudjon az önkormányzat. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 

tartózkodással a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

15/2015 (II. 11.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Pusztavám 

Község Önkormányzatának költségvetésében az 

ingatlaneladás 9 000 000 Ft-tal eredeti 

előirányzatként- tervezésre kerüljön. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: azonnal 
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Tovább folytatódik a költségvetés tárgyalása a kiadási oldallal. 

 

Grósz András képviselő: 

 

Szerinte, ha semelyik civil szervezetet nem támogatjuk csak a Polgárőr Egyesületet és a Sport 

Egyesületet, akkor a Sport Egyesületnek nagyon sok a 2 500 000 Ft támogatás. Az a baj, hogy 

nem sportról van szó, hanem itt kizárólag fociról  beszélünk. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Az igazság az, hogy elég sok gyermeket, fiatalt és felnőttet érint ez a téma. Sok igazolt 

játékosunk van. Javasolja mindenképpen támogatni ezen szervezetet. 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

A Torna Klubnak működési kiadásai is vannak azáltal, hogy a Sportöltöző épületét 

üzemeltetik, ott van az óvodás gyermekink tornaterme is. Ők az egyedüli egyesület, akinek 

épületet is fenn kell tartania. 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

A labdarúgás mellett például teniszoktatás is folyik már.  

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Javaslatot tesz, hogy egyedi szavazás történjen a Torna Klub támogatása ügyében mégpedig 

úgy, hogy amennyiben a pénzügyi helyzet úgy kívánja, akkor ezen összeget a testület 

módosítsa. 

 

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

0 tartózkodással a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

16/2015 (II. 11.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavámi 

Torna Klubbot, 2 500 000 Ft-tal tervezi támogatni a 

2015. évben, azzal a feltétellel, ha az önkormányzat 

pénzügyi helyzete úgy kívánja, akkor ezt az összeget 

módosítani kényszerül. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: azonnal 
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Lisztmayer János polgármester: 

 

Az óvodánkban a tavalyi évig a kapott állami normatíván felül plusz egy fő óvónő ellátását 

finanszírozta az önkormányzat, amely többlet bérköltséget jelentett ezidáig az 

önkormányzatnak. Így ezt a többlet bérköltséget továbbutaltuk a Móri Kistérségnek. 

Határoznunk kellene, hogy a jövőben is tartsuk fenn ezt a plusz egy fő óvónőt, avagy 

szüntessük-e meg ezt a státuszt.  

  

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

0 tartózkodással a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

17/2015 (II. 11.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Zengő Óvoda 

Pusztavámi Tagóvodájában a normatíván felüli egy fő 

óvónő (nem támogatott) ellátását (többlet 

bérköltségét) a jövőben nem finanszírozza. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

       Dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: 2015. február 28. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Megkérdezi a testület tagjait, hogy van-e valakinek hozzászólása, felvetése a költségvetéssel 

valamint a módosításokkal kapcsolatban?  

 

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

0 tartózkodással a következő rendeletet alkotta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2015 (II.12.) sz. önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

Dr. Légárdi Gábor jegyző: 

 

A stabilitási törvény alapján külön határozatban kell elfogadni az adósságot keletkeztető 

ügyleteinkből eredő fizetési kötelezettségeinket, egy tárgyévi bázis adattal – amely 

költségvetésen alapul és egy becsült első, második, harmadik évi adattal is. Ilyen típusú 

döntést hoztunk már minden egyes költségvetési évben. Erről szól a határozattervezet. Erről 

kell döntést hozni a testületnek.  
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 

0 tartózkodással a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

18/2015 (II. 11.) 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 2015-ös költségvetési évre és az azt követő három évre vonatkozóan az alábbiak 

szerint jóváhagyja. 

 

3) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása 

   Adatok ezer Ft-ban 

  Saját bevétel és az adósságot keletkeztető 

ügyletből eredő fizetési kötelezettség Megnevezés 

  
Tárgyév 

2015. 

1. év 

2016. 

2. év 

2017. 

3. év 

2018. 

Helyi adók 18 900 25 000 25 000 25 000 

Kamat bevétel      0 0 0 0 

Díjak, pótlék, bírság 50 50 50 50 

Önkormányzat által megállapított és beszedett díjak 26 579 27 000 27 000 27 000 

Tárgyi eszköz, imm.javak, vagyoni értékű jogok 

értékesítése 9 000 2 000 2 000 2 000 

Részvények, részesedések értékesítése 0   0  0  0 

Saját bevétel 54 529 54 050 54 050 54 050 

Saját bevétel 50 %-a 27 265 27 025 27 025 27 025 
          

Előző években keletkezett éves fizetési 

kötelezettség: 0 0 0 0 

Felvett, átvállalt hitel  0  0 0   0 

Felvett, átvállalt kölcsön 0  0  0  0 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír  0  0  0  0 

Adott váltó  0  0  0  0 

Pénzügyi lízing  0  0  0  0 

Halasztott fizetés  0  0  0  0 

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség  0  0  0  0 

          

Tárgyévben keletkezett, tárgyévet terhelő 

fizetési kötelezettség:         

Felvett, átvállalt hitel  0  0  0  0 

Felvett, átvállalt kölcsön  0  0  0  0 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír  0  0  0  0 

Adott váltó  0  0  0  0 
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Pénzügyi lízing  0  0  0  0 

Halasztott fizetés  0  0  0  0 

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség  0  0  0  0 

          

Fizetési kötelezettséggel terhelt saját bevétel: 27 265 27 025 27 025 27 025 

 

 

4) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből származó 

kötelezettségei nincsenek 

      

      

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3. napirendi pont: Egyebek 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

A cégük fejlesztéseket tervezne. Ennek során a tervező észre vette, hogy van a közút mellett 

egy védelmi vonal, ami a jelenlegi telephely felénél jóval beljebb ugrik. Felül kéne vizsgálni, 

hogy jogos-e ez így, vagy mi ilyenkor a teendő. 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

A falu másik szélén a Tejtermelő és Szolgáltató Zrt-nél pont ugyanez volt a helyzet. Ott is egy 

pályázat során szembesültünk ezzel a problémával, ezt a rendezési terv módosításával 

megoldottuk akkor. Javasolná, hogy mivel most állunk a rendezési terv módosítása előtt, 

akkor vegyük fel ezen igényt is, talán azzal a kikötéssel, hogy a módosítás erre eső költségeit 

viseli a kérelmező cég.   

 

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

0 tartózkodással a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

19/2015 (II. 11.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

Településrendezési tervet módosítja, melynek során a 

Pusztavám A-telep Palló és Deszka Kft. telephelyének 

közút melletti határához igazítja a Településrendezési 

tervben szereplő védőtávolságot, amely módosítás 

részarányos költségét a Palló és Deszka Kft. viseli. 

 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester         

Határidő: Folyamatos 
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Stettner Attila alpolgármester: 

 

A Művelődési Ház terembére decemberben lett elfogadva, azonban így utólag elég magasnak 

gondolja az elfogadott összeget. Javasolja, hogy tárgyalják újra.  

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Tehetnénk esetleg alkuképessé is a termet, aki rendszeresen kibérelné mondjuk annak lenne 

egy személyre szabott kedvezménye.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A keretszámokat meghatároztuk és elfogadtuk decemberben. Most a testületi ülésen pedig a 

költségvetést, amit az elfogadott keretszámok ismeretében terveztünk. Azért ezt sem szabad 

figyelmen kívül hagyni. Ha jelentősen változtatjuk, akkor a költségvetésünk is borul. 

 

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

testület ülését bezárta. 

 

 

 

Kmft. 

 

 

 

  

Lisztmayer János                 Dr. Légrádi Gábor  Emmerling Józsefné 

               polgármester                              jegyző            jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


