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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

8066        Pusztavám,       Kossuth      Lajos    u.    64-66. 
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án 

megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyilvános 

ülésén alkotott rendeletei: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  

2/2015. (II.12.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

19/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati lakások 2016. évi bérleti díjáról 

 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyilvános 

ülésen hozott határozatai: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

174/2015 (XI.26.) határozata 

a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról,  

jegyzőkönyv hitelesítő kijelöléséről 

 

1.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

2015. november 26-i nyilvános képviselő-testületi 

ülés napirendjét elfogadja, azzal, hogy a 4., 5. és 

7. napirendet együtt tárgyalja. 

2.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

jegyzőkönyv hitelesítőnek Pintér István 

alpolgármestert választja meg. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

175/2015.(XI.26.) határozata 

a bérfejlesztésről 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a közalkalmazotti bérek 

tekintetében a kormánydöntés szerinti bérrel tervezünk; a 

köztisztviselői illetményalap tekintetében nincs emelkedés, itt is 

a törvény szerinti bérrel tervezünk; a minimálbér esetében 

munkacsoportonként az elfogadott bérszintet tervezzük; a 

költségvetés készítésénél áttekintjük a teljes dolgozói állomány 

besorolását, az esetleges módosításokat (soros előrelépés, stb.) 

elvégezzük. Személyenként vizsgáljuk a jubileumi jutalom 

jogosultságot. Bértömeg változás csak létszámváltozás miatt 

fordulhat elő.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete 

fentiek figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

176/2015.(XI.26.) határozata  

a caffetéria juttatásról 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy bruttó 120 000 Ft/év 
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caffetéria juttatást biztosít az óvodai konyhai dolgozók részére, 

a hivatali dolgozók caffetéria juttatása továbbra is 200.000,- 

Ft/fő/év törvény szerint bruttó összegben maximálva.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete 

fentiek figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

177/2015.(XI.26.) határozata 

a civil szervezetek támogatásáról 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a civil szervezetek 

támogatása a költségvetés összeállításakor anyagiak 

függvényében kerül meghatározásra. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete 

fentiek figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

178/2015.(XI.26.) határozata 

szociális- és jóléti juttatásokkal kapcsolatban 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy szükség esetén új rendeletet alkot, a várható 

jogszabályi változások figyelembe vételével. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete 

fentiek figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

179/2015.(XI.26.) határozata 

a gázközmű hozzájárulással kapcsolatban 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a gázközmű hozzájárulás 

mértéke tekintetében a 200.000,- Ft/csatlakozás fenntartását 

javasolja. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete 

fentiek figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

180/2015.(XI.26.) határozata 

a szennyvíz közmű hozzájárulással kapcsolatban 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a szennyvíz közmű 

hozzájárulás amennyiben a telken szennyvízcsonk van 

elhelyezve, de a lakos/közület nem vásárolta még meg, úgy a 

lakossági hozzájárulás 120 000 Ft, közületeknek 200 000 Ft, 

melyet az önkormányzat felé fizet be. Amennyiben a telken 

szennyvízcsonk nem található, az önkormányzat felé nincs 

fizetési kötelezettség, a lakos/közület önállóan, saját költségen 

intézi a rákötést 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete 

fentiek figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

181/2015.(XI.26.) határozata 

az értékesítési díjakról 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy ingatlan (föld, lakó, 

egyéb) értékesítésre a költségvetés benyújtásával egy időben 

tesz javaslatot, és a képviselő testület jelöli ki az értékesítésre 

szánt vagyonelemeket. Az értékesítési ár, az érvényben lévő 

vagyonrendelet szerint, értékbecslést követően kerül 

meghatározásra, és az értékesítés feltételei meghirdetésre.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete 

fentiek figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

182/2015.(XI.26.) határozata 

a 2016. évben alkalmazandó bérleti díjakról 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a 2016. évre érvényes 

bérleti díjakat (az önkormányzati lakások 2016. évre 

érvényes bérleti díján kívül) az alábbiak szerint állapítja 

meg, bázisadatként megjelölve a 2015. év adatait: 
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A táblázat az árakat BRUTTÓ összegben tartalmazza 

 

Garázsok bére 2015  

(Ft/m
2
/hó) 

2016  

(Ft/m
2
/hó) 

 1000,-  

1-17 m
2
-ig  1200,- 

18-25 m
2
-ig  1500,- 

 

 

Földbérlet 2015  

(Ft/m
2
/hó) 

2016  

(Ft/m
2
/hó) 

 3,- (minimum 1 000 Ft) 5,- (minimum 1 000 Ft) 

 

 

Sörbútor garnitúra  

bérleti díja 

2015  

(Ft/garnitúra/alkalom) 
2016  

(Ft/garnitúra/alkalom) 

- helyi lakos részére 2 000,- 2 200,-  

- saját dolgozó részére 1 000,- 1 100,- 

- fenti kategóriákon kívül 3 500,- 3 850,-  

 

 

Traktor használat díja 2015  

(Ft/óra) 
2016 

 (Ft/óra) 

- saját dolgozó részére 2 500,- 2 500 Ft 

- fenti kategóriákon kívül 5 000,- 5 000 Ft 

 

 

Presszó bérleti díja 2015.07.01-től 

(Ft/hó) 
2016 

(Ft/hó) 

 90 000,- 90 000,- 

Egyéb közüzemi költségek megoszlása a szerződésnek megfelelően, változatlan formában. 

 

 

Tornatermek használata: tagintézmény-vezetői hatáskörben. 

 

MŰVELŐDÉSI HÁZ: 

 

Művelődési Ház bérleti díja 

 

2015 

(Ft/alkalom) 
2016 

(Ft/nap) 

- nagyterem-alkalmi árus 30 000,- 33 000,- 

- emeleti terem 10 000,- 11 000,- 

- konyha 10 000,- 11 000,- 

 

Művelődési Ház bérleti díja 

(max. 2 órás bérletre) 
 2016 

(Ft/óra) 

- nagyterem   2 500,- 

- emeleti terem  1 500,- 
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Művelődési Ház bérleti díja 

 

2015 

(Ft/alkalom) 
2016 

(Ft/alkalom) 

- nagyterem – helyi céges 

rendezvény 

 50 000,- 

- nagyterem - külsős 

rendezvényre 

50 000,- 100 000,- 

(Amennyiben konyha használattal jár, fel kell számolni a konyha díjat is!) 

 

 

Művelődési Ház bérleti díja 2015 

(Ft/alkalom) 
2016 

(Ft/alkalom) 

- esküvő – saját dolgozó 50 000,- 50 000,- 

- esküvő – helyi lakos 75 000,- 75 000,- 

- esküvő – fenti kategóriákon 

kívül 

100 000,-  100 000,- 

 

Saját dolgozóknak 50 % kedvezmény az emeleti terem és a konyha árából.  

Saját dolgozó a fenti díjtételek esetén: az önkormányzatnál, valamennyi intézménynél 

(működtetési formától függetlenül) dolgozók, a saját nyugdíjasok, a képviselő-testületek, 

valamint a bizottságok tagjai. 

 

Művelődési ház eszközbérlet 

2016 

(Ft/db) 

Éttermi eszközök  

 Bérlet esetén Törés esetén 

nagytányér, mélytányér, 

desszertes tányér 
35,- 500,-   

leveses tál, köretes tál, 

salátás tál 
130,- 3 000,- 

vizes/boros kancsó 65,- 1 200,- 

 

Evőeszközök 

 Bérlet esetén Törés esetén 

kés, villa, kanál, desszertes 

villa, mokkáskanál 
35,- 200,-   

merőkanál, spicc kanál, 

tálaló lapát, hús villa 
65,- 900,- 

 

Poharak 

vizes pohár, talpas pohár, 

pálinkás pohár 
35,- 300,- 

 

Egyebek 

só-bors szóró, hamutartó 100,- 1000,- 

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete 

fentiek figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

183/2015. (XI. 26.) határozata 

a bevezetendő kommunális adó mértékéről 

 

Pusztavám község Önkormányzata megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy a kommunális adó mértékét 10 000 Ft-

ban határozza meg. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

184/2015. (XI. 26.) határozata 

a Csillagmed Bt. helyi iparűzési adó  

mentességének kérelméről 

 

Pusztavám község Önkormányzata megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy a kérelmet elutasítja és nem ad 

mentességet az állandó jellegű helyi iparűzési adó 

fizetése alól az egészségügyi vállalkozásoknak 

(háziorvos, fogorvos, védőnői szolgálat). 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

185/2015. (XI. 26.) határozata 

a  Csillagmed Bt. 2016., 2017. évi havi rezsidíja mértékéről 

 

Pusztavám község Önkormányzata megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy egyfajta támogatásként a doktornő 

havi rezsi díjának mértékét a 2016. és 2017. évben 

változatlanul hagyja, ezzel támogatva a háziorvosi 

szolgálat működését. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

186/2015. (XI. 26.) határozata 

az önkéntes tűzoltók helyi adómentességéről 

 

Pusztavám Község Önkormányzata megtárgyalta és 

úgy határozott, hogy a készenlétet ellátó önkormányzati 

és létesítményi tűzoltó mentes a magánszemély 

kommunális adója megfizetése alól.  
 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

187/2015. (XI. 26.) határozata 

Döntés a FEB/02/1443-1/2015. számú törvényességi felhívásról 
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1.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Fejér Megyei 

Kormányhivatal FEB/02/1443-1/2015. számú törvényességi 

felhívását tudomásul vette, az abban foglaltakat elfogadta.  

 

2.) A törvényességi felhívásban foglaltakkal kapcsolatban, az 

abban jelzett jogszabálysértések megszüntetésére az alábbi 

intézkedéseket hozza: hatályon kívül helyezi az 

idegenforgalmi adóról szóló 20/2010. (XII.15.) 

önkormányzati rendeletét, annak módosításaival együtt, 

hatályon kívül helyezi a helyi iparűzési adóról szóló 9/1997. 

(XI.27.) önkormányzati rendeletét, annak módosításaival 

együtt, hatályon kívül helyezi a helyi telekadóról szóló 

14/2002. (XI.27.) önkormányzati rendeletét, annak 

módosításaival együtt és a helyi adók tekintetében 2016. 

január 1-i hatállyal rendeletet alkot.  

 

3.) A talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és 

eljárási szabályokról szóló 15/2006. (XI.29.) önkormányzati 

rendeletet új rendelet alkotása mellett hatályon kívül helyezi. 

A rendelet tervezetet előzetesen elfogadja, azonban annak 

végleges elfogadásához szükséges a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) 

bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérése, 

valamint a Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalásának 

megkérése. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a 

vélemény és az állásfoglalás beszerzésére. Felhatalmazza 

végül a polgármestert, hogy 2015. november 30-ig a 

Képviselő-testület jelen döntéséről, egyben intézkedéseiről 

tájékoztassa a Kormányhivatalt.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

188/2015 (XI.26.) határozata 

közoktatási feladat átadás-átvételére vonatkozó  

Megállapodás megszüntetésére 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselőtestülete 

megtárgyalta a közoktatási feladatok ellátásának 

átadására vonatkozó Megállapodás megszüntetésére 

vonatkozó előterjesztést melynek alapján az alábbi 

döntéseket hozza: 
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1. A Képviselőtestület a Móron, 2007. június 19-napján 

kelt Megállapodással 2007. augusztus 31-i hatállyal 

határozatlan időtartamra az óvodai nevelési feladatai 

ellátását a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Megállapodása IV/5.9. pontja alapján átadta a Móri 

Többcélú Kistérségi Társulásnak.  

 

 Egyidejűleg a 2017. augusztus 31-napjáig Vértes 

Közoktatási Intézményi Társulás fenntartásában 

működő Csákberény – Fehérvárcsurgó – Magyaralmás 

– Pusztavám Általános Művelődési Központ 

Pusztavámi Óvoda intézményegysége – fenntartói jogát 

is a Többcélú Kistérségi Társulás részére biztosította.   

 

 2007. augusztus 31-napjától a Pusztavám Község 

közigazgatási területére kiterjedően az óvodai nevelési 

feladatot a Zengő Óvoda Egységes Óvoda- Bölcsőde 

tagintézményeként működő Pusztavámi Tagóvoda- 

Bölcsődéje látja el. 

 

2. A Képviselőtestület kezdeményezi a Móri Többcélú 

Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítását a tekintetben, hogy a 3. pontban 

rögzítettekre tekintettel Pusztavám Község 

Önkormányzat 2016. augusztus 31.-i hatállyal az 

óvodai nevelési feladatokat önállóan kívánja ellátni, 

azaz a Móri Többcélú Kistérségi Társulás keretében az 

óvodai-nevelési feladatellátás Pusztavám Község 

Önkormányzatára ezen időponttól már nem terjed ki.  

  

3. A Képviselőtestület az 1. pontban megjelölt közoktatási 

feladatok ellátásának – s annak részeként a Pusztavámi 

Óvoda intézményegység fenntartói joga átadására – 

vonatkozó Megállapodást a Társulási Megállapodás 

X/18.1. pontjában foglaltak alapján 2016. augusztus 

31.-napjára felmondja, illetőleg kezdeményezi az 

óvodai-nevelési feladatellátásra vonatkozó 

Megállapodás ugyanezen hatállyal közös megegyezéssel 

történő megszüntetését.  

   

4. A Képviselőtestület nyilatkozik arról, hogy a Zengő 

Óvoda Egységes Óvoda- Bölcsőde Pusztavámi 

Tagóvoda – Bölcsődéje vezetői megbízással rendelkező 

közalkalmazottja, továbbá a tagintézményben dolgozó 

közalkalmazottainak munkáltatói jogutódlással történő 

továbbfoglalkoztatását az általa alapítandó a Zengő 

Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde költségvetési 

szervből különválással/avagy kiválással létrejövő új 

köznevelési intézmény keretében biztosítja.   
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5. A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy - a 

Pusztavámi Polgármesteri Hivatal jegyzője 

közreműködésével – a Móri Többcélú Kistérségi 

Társulás Társulási Tanácsát, továbbá a Társulás tagi 

Önkormányzatait a határozat kivonat megküldésével 

értesítse.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

189/2015. (XI. 26.) határozata 

Csendrendelet megalkotásáról 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az előzetes 

közvélemény kutatás figyelembe vételével 

„csendrendeletet” nem alkot. A felmérés alapján 185 

szavazat érkezett be, amelyből az 1. számú javaslatot 

11-en, a 2., számú javaslatot 60-a, a 3. számú javaslatot 

113-an támogatták, egy szavazat érvénytelen volt.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

190/2015. (XI. 26.) határozata 

családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás ellátásáról 

 

 

1.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alábbi 

rendelkezései alapján:  

Szt. 64. § (5) bekezdés, Gyvt. 40. § (1) bekezdés, Szt. 86. 

§ (2) bekezdés a) pont, Gyvt. 94. § (2a) bekezdés szerint  

a családsegítés és gyermekjóléti szolgálati feladatot, 

mint Polgármesteri Hivatalt fenntartó települési 

Önkormányzat önállóan kívánjuk ellátni 2016. január 

1. napjától kezdődően.  

 

2.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és felhatalmazza a polgármestert 

és a jegyzőt, hogy a szolgáltatói nyilvántartásba 

rögzített adatok módosítása iránti kérelmet 2015. 

november 30-ig benyújtsa, továbbá a feladatellátás 

megindításához szükséges eljárásokat lefolytassa, 

jognyilatkozatokat megtegye. 
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3.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és felhatalmazza a polgármestert 

és a jegyzőt, hogy a Mór Mikrokörzeti Szociális 

Intézményi Társulást és a Társulás tagjait értesítse a 

jelen döntésről, tekintettel arra, hogy ez a Társulási 

Megállapodás módosítását teszi szükségessé. 

 

4.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Mór 

Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulás Társulási 

Megállapodás VII. számú módosítását nem fogadja el, 

tekintettel jelen határozatba foglalt döntésére. Kéri a 

Társulási Megállapodás módosítását. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

191/2015. (XI. 26.) határozata 

a perköltség viseléséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat képviselő testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a volt 

polgármester és a volt jegyzők csatorna beruházással 

kapcsolatos, folyamatban lévő bírósági eljárásának  a 

következő eljárási szakra (II. fok) vonatkozó ügyvédi 

költség számláját megtéríti. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

192/2015. (XI. 26.) határozata 

Lisztmayer János polgármester  

2 havi költségtérítésének lemondásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat képviselő testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Lisztmayer János 

polgármester két havi költségtérítésének a Bice Bóca 

Klub felé történő utalását elfogadja. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

193/2015. (XI. 26.) határozata 

Számítógép használatba adásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat képviselő testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Móri 

Rendőrkapitányságnak egy számítógépet ingyenes 

használat mellett hosszú távra – 15 éves – bérbe adja. 
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

194/2015. (XI. 26.) határozata 

a Nemzetiségi Tánccsoportnak  

célzott támogatás nyújtásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat képviselő testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Német 

Nemzetiségi Tánccsoportnak 20 000 Ft benzin 

hozzájárulást biztosít annak fejében, hogy egy delegáció 

2015. november 30-án Nickelsdorfba utazik. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

195/2015. (XI.26.) határozata 

Lisztmayer János polgármester érintettségéről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a 97/2014. (X.27.) számú 

határozat hatályon kívül helyezése kérdésében 

Lisztmayer János polgármestert, érintettsége okán a 

szavazásból kizárja.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

196/2015. (XI.26.) határozata 

a 97/2014.(X.27.) határozat hatályon kívül helyezéséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a 97/2014.(X.27.) határozatát 

hatályon kívül helyezi.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

197/2015. (XI.26.) határozata 

Lisztmayer János polgármester érintettségéről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy Lisztmayer János polgármester 

tiszteletdíjáról rendelkező határozat meghozatala 

során Lisztmayer János polgármestert, érintettsége 

okán a szavazásból kizárja.  
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

198/2015.(XI.26.) határozata 

Lisztmayer János társadalmi megbízatású polgármester  

tiszteletdíjának megállapításáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Lisztmayer János társadalmi megbízatású 

polgármestert megillető tiszteletdíj összegét 2014. 

október 27-től bruttó 224.400 Ft/hó összegben 

állapítja meg.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

199/2015.(XI.26.) határozata 

Lisztmayer János társadalmi megbízatású polgármester  

tiszteletdíjának megállapításáról 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Lisztmayer János társadalmi megbízatású 

polgármester esetében a polgármester tiszteletdíját, 

tekintettel arra, hogy Lisztmayer János polgármester 

az őt megillető tiszteletdíj egy részéről lemondott 

2014. október 27-től bruttó 150.000 Ft/hó összegben 

állapítja meg.  

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

200/2015. (XI.26.) határozata 

Lisztmayer János polgármester érintettségéről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy Lisztmayer János polgármester 

költségtérítésről rendelkező határozat meghozatala 

során Lisztmayer János polgármestert, érintettsége 

okán a szavazásból kizárja.  

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

201/2015.(XI.26.) határozata 

Lisztmayer János társadalmi megbízatású polgármester 

költségtérítésének megállapításáról 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Lisztmayer János társadalmi megbízatású 

polgármestert megillető költségtérítés összegét 2014. 

október 27-től 33.700 Ft/hó összegben állapítja meg.  

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

202/2015.(XI.26.) határozata 

Lisztmayer János társadalmi megbízatású polgármester 

költségtérítésének megállapításáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Lisztmayer János társadalmi megbízatású 

polgármester esetében a polgármester 

költségtérítését, tekintettel arra, hogy Lisztmayer 

János polgármester az őt megillető tiszteletdíj egy 

részéről lemondott és így a tiszteletdíj 2014. október 

27-től bruttó 150.000 Ft/hó összegben került 

megállapításra, 2014. október 27-től 22.500,- Ft 

összegben állapítja meg.  

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

203/2015. (XI.26.) határozata 

Stettner Attila alpolgármester érintettségéről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a 99/2014. (X.27.) számú 

határozat hatályon kívül helyezése kérdésében 

Stettner Attila alpolgármestert, érintettsége okán a 

szavazásból kizárja.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

204/2015. (XI.26.) határozata 

Pintér István alpolgármester érintettségéről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a 99/2014. (X.27.) számú 

határozat hatályon kívül helyezése kérdésében Pintér 

István alpolgármestert, érintettsége okán a 

szavazásból kizárja.  
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

205/2015. (XI.26.) határozata 

a 99/2014.(X.27.) határozat hatályon kívül helyezéséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a 99/2014.(X.27.) határozatát 

hatályon kívül helyezi.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

206/2015. (XI.26.) határozata 

Stettner Attila alpolgármester érintettségéről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy Stettner Attila alpolgármester 

tiszteletdíjáról rendelkező határozat meghozatala 

során Stettner Attila alpolgármestert, érintettsége 

okán a szavazásból kizárja.  

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

207/2015.(XI.26.) határozata 

Stettner Attila alpolgármester tiszteletdíjáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Stettner Attila társadalmi megbízatású 

alpolgármestert megillető tiszteletdíj minimum 

összegét 2014. október 27-től bruttó 157.100,- Ft, 

maximum összegét bruttó 201.960,- Ft összegben 

állapítja meg.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

208/2015.(XI.26.) határozata 

Stettner Attila alpolgármester tiszteletdíjáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Stettner Attila társadalmi megbízatású 

alpolgármester esetében az alpolgármester 

tiszteletdíját, tekintettel arra, hogy Stettner Attila 

alpolgármester az őt megillető tiszteletdíj egy részéről 

lemondott, 2014. október 27-től bruttó 150.000 Ft/hó 

összegben állapítja meg.  
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

209/2015. (XI.26.) határozata 

Pintér István alpolgármester érintettségéről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy Pintér István alpolgármester 

tiszteletdíjáról rendelkező határozat meghozatala 

során Pintér István alpolgármestert, érintettsége 

okán a szavazásból kizárja.  

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

210/2015.(XI.26.) határozata 

Pintér István alpolgármester tiszteletdíjáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pintér István társadalmi megbízatású 

alpolgármestert megillető tiszteletdíj minimum 

összegét 2014. október 27-től bruttó 157.100,- Ft, 

maximum összegét bruttó 201.960,- Ft összegben 

állapítja meg.  

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

211/2015.(XI.26.) határozata 

Pintér István alpolgármester tiszteletdíjáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pintér István társadalmi megbízatású alpolgármester 

esetében az alpolgármester tiszteletdíját, tekintettel 

arra, hogy Pintér István alpolgármester az őt 

megillető tiszteletdíj egy részéről lemondott, 2014. 

október 27-től bruttó 150.000 Ft/hó összegben 

állapítja meg.  

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

212/2015. (XI.26.) határozata 

Stettner Attila alpolgármester érintettségéről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy Stettner Attila alpolgármester 

költségtérítéséről rendelkező határozat meghozatala 



 18 

során Stettner Attila alpolgármestert, érintettsége 

okán a szavazásból kizárja.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

213/2015.(XI.26.) határozata 

Stettner Attila alpolgármester költségtérítéséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Stettner Attila társadalmi megbízatású 

alpolgármestert megillető költségtérítés minimális 

mértékét 2014. október 27-től 23.600 Ft/hó összegben, 

maximális mértékét 30.300 Ft/hó összegben állapítja 

meg.  

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

214/2015.(XI.26.) határozata 

Stettner Attila alpolgármester költségtérítéséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Stettner Attila társadalmi megbízatású 

alpolgármester esetében az alpolgármester 

költségtérítését, tekintettel arra, hogy Stettner Attila 

alpolgármester az őt megillető tiszteletdíj egy részéről 

lemondott és így a tiszteletdíj 2014. október 27-től 

bruttó 150.000 Ft/hó összegben került megállapításra, 

2014. október 27-től 22.500,- Ft összegben állapítja 

meg.  

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

215/2015. (XI.26.) határozata 

Pintér István alpolgármester érintettségéről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy Pintér István alpolgármester 

költségtérítéséről rendelkező határozat meghozatala 

során Pintér István alpolgármestert, érintettsége 

okán a szavazásból kizárja.  

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
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216/2015.(XI.26.) határozata 

Pintér István alpolgármester költségtérítéséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pintér István társadalmi megbízatású 

alpolgármestert megillető költségtérítés minimális 

mértékét 2014. október 27-től 23.600 Ft/hó összegben, 

maximális mértékét 30.300 Ft/hó összegben állapítja 

meg.  

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

217/2015.(XI.26.) határozata 

Pintér István alpolgármester költségtérítéséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pintér István társadalmi megbízatású alpolgármester 

esetében az alpolgármester költségtérítését, tekintettel 

arra, hogy Pintér István alpolgármester az őt 

megillető tiszteletdíj egy részéről lemondott és így a 

tiszteletdíj 2014. október 27-től bruttó 150.000 Ft/hó 

összegben került megállapításra, 2014. október 27-től 

22.500,- Ft összegben állapítja meg.  
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-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  alpolgármester 

Stettner Attila  alpolgármester 

Zombó Norbert  képviselő 

 

Megjelent meghívott: 

 

            Dr. Légrádi Gábor jegyző 

             

Lisztmayer János polgármester köszönti a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelent 

képviselőket, valamint a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy 6 képviselő jelen van, így 

a képviselő-testületi ülés határozatképes. Zombó Norbert késését jelentette be. 

 

Lisztmayer János polgármester ismerteti a napirendi pontokat, egyúttal felkéri 

jegyzőkönyv hitelesítőnek Pintér István alpolgármestert.  

A képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatokat hozta:  

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

174/2015 (XI.26.) határozata 

a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról,  

jegyzőkönyv hitelesítő kijelöléséről 

 

3.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

2015. november 26-i nyilvános képviselő-testületi 

ülés napirendjét elfogadja, azzal, hogy a 4., 5. és 

7. napirendet együtt tárgyalja. 

4.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

jegyzőkönyv hitelesítőnek Pintér István 

alpolgármestert választja meg. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Napirendi pontok: 
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1) Tájékoztató az óvoda és az iskola nemzetiségi fenntartásba vételének eddigi 

előkészületeiről. Döntés az iskola nemzetiségi fenntartásba vétele gazdasági kérdéseiről. 

Döntés az óvoda kapcsán a kistérségi társulásból való kilépésről.  

Előadó: Polgármester 

Meghívott vendégek: Gerlinger Tibor, a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

elnöke, Visztné Kemele Szilvia és Brücklné Staudt Mónika intézményvezetők 

 

 

2) A 2015. évi Költségvetés módosítása. 

Előadó: Polgármester 

 

3) A 2016. évi keretszámok meghatározása. 

Előadó: Polgármester 

 

4) Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/1443-1/2015 számú törvényességi 

felhívásával kapcsolatban. Rendeletalkotás. 

Előadó: Jegyző 

 

5) Döntés kommunális adó bevezetéséről. Rendeletalkotás. 

Előadó: Polgármester, jegyző 

 

6) Döntés csendrendelet megalkotásáról.  

Előadó: Polgármester, jegyző 

 

7) Döntés a háziorvos iparűzési adó mentesség iránti kérelméről.  

Előadó: Polgármester, jegyző 

 

8) Döntés a Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulásból való kilépésről.  

Előadó: Polgármester 

 

9) Döntés perköltség viseléséről.  

Előadó: Polgármester 

 

10) Tájékoztató komplex ellenőrzésről. 

Előadó: Jegyző 

 

11) Egyebek 

 

 

Napirendi pontok: 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Felcseréljük a napirendi pontokat, mivel az óvodában szülői értekezlet van a leendő elsősök 

szüleinek, így a tagintézmény-vezetők nem tudnak itt lenni. 

 

 

2. napirendi pont:  A 2015. évi Költségvetés módosítása. 

Előadó: Polgármester 
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Lisztmayer János polgármester: 

 

Átadja a szót Heimné Klock Éva ügyintézőnek, aki a testületi tagoknak adott anyagot 

készítette. 

 

 

Heimné Klock Éva ügyintéző: 

 

Költségvetést kellett módosítani a támogatások miatt. Átcsoportosítások is voltak, volt ahol 

kedvezőbb lett a kiadás, volt ahol rá kellett tervezni.  

A táblázat sorain végigmenve ismerteti az összegeket. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Elmondja, hogy a bérlakásainknál voltak a legnagyobb kiadásaink. Volt ahol gázkazánt 

kellett cserélnünk és az Ibolya utcai lakásunkat teljes egészében ki kellett festeni, tetőt kellett 

javítani. Ebből elég sok kiadásunk keletkezett. 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Ahogy megnézzük a táblázatokat főleg a Polgármesteri Hivatalnál nagy csökkenés mondható, 

elég jól gazdálkodtunk. Az önkormányzatnál kiadás-bevételeinket megnézve elég nagy 

összegű hiánycsökkenés látható. 

 

Frey Szabolcs képviselő: 

 

Jövőre az adóerő-képesség alapján több támogatást is kapunk, talán így kedvezőbb lesz a 

helyzet. 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  

2/2015. (II.12.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

Időközben megérkezett Zombó Norbert képviselő: 16
31

 perckor 

 

 

3. napirendi pont: A 2016. évi keretszámok meghatározása. 

Előadó: Polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester: 
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1. Pont: Bérfejlesztés:  

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

175/2015.(XI.26.) határozata 

a bérfejlesztésről 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a közalkalmazotti bérek 

tekintetében a kormánydöntés szerinti bérrel tervezünk; a 

köztisztviselői illetményalap tekintetében nincs emelkedés, itt is 

a törvény szerinti bérrel tervezünk; a minimálbér esetében 

munkacsoportonként az elfogadott bérszintet tervezzük; a 

költségvetés készítésénél áttekintjük a teljes dolgozói állomány 

besorolását, az esetleges módosításokat (soros előrelépés, stb.) 

elvégezzük. Személyenként vizsgáljuk a jubileumi jutalom 

jogosultságot. Bértömeg változás csak létszámváltozás miatt 

fordulhat elő.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete 

fentiek figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

              Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2016. február 15. 

 

 

2. Pont: Étkezési hozzájárulás, caffeteria: 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

176/2015.(XI.26.) határozata  

a caffetéria juttatásról 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy bruttó 120 000 Ft/év 

caffetéria juttatást biztosít az óvodai konyhai dolgozók részére, 

a hivatali dolgozók caffetéria juttatása továbbra is 200.000,- 

Ft/fő/év törvény szerint bruttó összegben maximálva.  
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Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete 

fentiek figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

              Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2014. február 15. 

 

 

3. pont: Támogatások 

 

- civil szervezetek támogatása: 

 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

177/2015.(XI.26.) határozata 

a civil szervezetek támogatásáról 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a civil szervezetek 

támogatása a költségvetés összeállításakor anyagiak 

függvényében kerül meghatározásra. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete 

fentiek figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

              Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2015. február 15. 

 

 

- szociális- és jóléti juttatások: 

 

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

szavazattal, 0 ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

178/2015.(XI.26.) határozata 

szociális- és jóléti juttatásokkal kapcsolatban 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy szükség esetén új rendeletet alkot, a várható 

jogszabályi változások figyelembe vételével. 
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Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete 

fentiek figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

              Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2015. február 15. 

 

 

4. pont: közmű hozzájárulások 

 

- gázközmű hozzájárulás 

 

Pusztavám Község Önkormányzat képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

179/2015.(XI.26.) határozata 

a gázközmű hozzájárulással kapcsolatban 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a gázközmű hozzájárulás 

mértéke tekintetében a 200.000,- Ft/csatlakozás fenntartását 

javasolja. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete 

fentiek figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

              Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2015. február 15. 

 

 

- szennyvíz közmű: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

180/2015.(XI.26.) határozata 

a szennyvíz közmű hozzájárulással kapcsolatban 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a szennyvíz közmű 

hozzájárulás amennyiben a telken szennyvízcsonk van 
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elhelyezve, de a lakos/közület nem vásárolta még meg, úgy a 

lakossági hozzájárulás 120 000 Ft, közületeknek 200 000 Ft, 

melyet az önkormányzat felé fizet be. Amennyiben a telken 

szennyvízcsonk nem található, az önkormányzat felé nincs 

fizetési kötelezettség, a lakos/közület önállóan, saját költségen 

intézi a rákötést 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete 

fentiek figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

              Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2015. február 15. 

 

 

5. pont: értékesítési díjak:  

 

 

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

szavazattal, 0 ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

181/2015.(XI.26.) határozata 

az értékesítési díjakról 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy ingatlan (föld, lakó, 

egyéb) értékesítésre a költségvetés benyújtásával egy időben 

tesz javaslatot, és a képviselő testület jelöli ki az értékesítésre 

szánt vagyonelemeket. Az értékesítési ár, az érvényben lévő 

vagyonrendelet szerint, értékbecslést követően kerül 

meghatározásra, és az értékesítés feltételei meghirdetésre.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete 

fentiek figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

              Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2015. február 15. 

 

6. Bérleti díjak: 

 

Lakásbérletek:  

 

Pusztavám Község Önkormányzat képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

19/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati lakások 2016. évi bérleti díjáról 

 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

182/2015.(XI.26.) határozata 

a 2016. évben alkalmazandó bérleti díjakról 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a 2016. évre érvényes 

bérleti díjakat (az önkormányzati lakások 2016. évre 

érvényes bérleti díján kívül) az alábbiak szerint állapítja 

meg, bázisadatként megjelölve a 2015. év adatait: 

 

 

A táblázat az árakat BRUTTÓ összegben tartalmazza 

 

Garázsok bére 2015  

(Ft/m
2
/hó) 

2016  

(Ft/m
2
/hó) 

 1000,-  

1-17 m
2
-ig  1200,- 

18-25 m
2
-ig  1500,- 

 

 

Földbérlet 2015  

(Ft/m
2
/hó) 

2016  

(Ft/m
2
/hó) 

 3,- (minimum 1 000 Ft) 5,- (minimum 1 000 Ft) 

 

 

Sörbútor garnitúra  

bérleti díja 

2015  

(Ft/garnitúra/alkalom) 
2016  

(Ft/garnitúra/alkalom) 

- helyi lakos részére 2 000,- 2 200,-  

- saját dolgozó részére 1 000,- 1 100,- 

- fenti kategóriákon kívül 3 500,- 3 850,-  

 

 

Traktor használat díja 2015  

(Ft/óra) 
2016 

 (Ft/óra) 

- saját dolgozó részére 2 500,- 2 500 Ft 

- fenti kategóriákon kívül 5 000,- 5 000 Ft 
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Presszó bérleti díja 2015.07.01-től 

(Ft/hó) 
2016 

(Ft/hó) 

 90 000,- 90 000,- 

Egyéb közüzemi költségek megoszlása a szerződésnek megfelelően, változatlan formában. 

 

 

Tornatermek használata: tagintézmény-vezetői hatáskörben. 

 

MŰVELŐDÉSI HÁZ: 

 

Művelődési Ház bérleti díja 

 

2015 

(Ft/alkalom) 
2016 

(Ft/nap) 

- nagyterem-alkalmi árus 30 000,- 33 000,- 

- emeleti terem 10 000,- 11 000,- 

- konyha 10 000,- 11 000,- 

 

Művelődési Ház bérleti díja 

(max. 2 órás bérletre) 
 2016 

(Ft/óra) 

- nagyterem   2 500,- 

- emeleti terem  1 500,- 

 

Művelődési Ház bérleti díja 

 

2015 

(Ft/alkalom) 
2016 

(Ft/alkalom) 

- nagyterem – helyi céges 

rendezvény 

 50 000,- 

- nagyterem - külsős 

rendezvényre 

50 000,- 100 000,- 

(Amennyiben konyha használattal jár, fel kell számolni a konyha díjat is!) 

 

 

Művelődési Ház bérleti díja 2015 

(Ft/alkalom) 
2016 

(Ft/alkalom) 

- esküvő – saját dolgozó 50 000,- 50 000,- 

- esküvő – helyi lakos 75 000,- 75 000,- 

- esküvő – fenti kategóriákon 

kívül 

100 000,-  100 000,- 

 

Saját dolgozóknak 50 % kedvezmény az emeleti terem és a konyha árából.  

Saját dolgozó a fenti díjtételek esetén: az önkormányzatnál, valamennyi intézménynél 

(működtetési formától függetlenül) dolgozók, a saját nyugdíjasok, a képviselő-testületek, 

valamint a bizottságok tagjai. 

 

Művelődési ház eszközbérlet 

2016 

(Ft/db) 

Éttermi eszközök  

 Bérlet esetén Törés esetén 
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nagytányér, mélytányér, 

desszertes tányér 
35,- 500,-   

leveses tál, köretes tál, 

salátás tál 
130,- 3 000,- 

vizes/boros kancsó 65,- 1 200,- 

 

Evőeszközök 

 Bérlet esetén Törés esetén 

kés, villa, kanál, desszertes 

villa, mokkáskanál 
35,- 200,-   

merőkanál, spicc kanál, 

tálaló lapát, hús villa 
65,- 900,- 

 

Poharak 

vizes pohár, talpas pohár, 

pálinkás pohár 
35,- 300,- 

 

Egyebek 

só-bors szóró, hamutartó 100,- 1000,- 

 

Pusztavám Község Önkormányzat költségvetési rendelete 

fentiek figyelembevételével kerüljön megalkotásra. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

              Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2015. február 15. 

 

 

Időközben Frey Szabolcs képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt távozik a képviselő-

testületi ülésről. 17
29

 perc, valamint a meghívott vendégek megérkeznek. 17
35

 perckor. 

 

5. napirendi pont: Döntés kommunális adó bevezetéséről. 4. napirendi: Döntés a Fejér 

Megyei Kormányhivatal FEB/02/1443-1/2015 számú törvényességi felhívásával 

kapcsolatban. 7. napirendi pont: Döntés a háziorvos iparűzési adó mentesség iránti 

kérelméről. Rendeletalkotás. 

Előadó: Jegyző 

 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Először javasolja ezt a napirendi pontot tárgyalni a 4. és a 7. napirendi pontokkal, hiszen a 

napirendeken szereplő ügyek összefüggenek egymással.  

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Általában a településeken a 8 000 Ft - 10 000 Ft között mozognak. Mivel rendkívüli 

támogatásra szorulunk, úgy mindenképpen be kell vezetnünk valamifajta adót, hogy 

bizonyítsuk vele, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy fenn tudjuk magunkat 

tartani. 
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Grósz András képviselő:  

 

Mire fordítjuk majd a beszedett kommunális adót? 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

A településképet, a közterületek rendbetételére fordítjuk. Télen a síkosság mentesítésre. 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

183/2015. (XI. 26.) határozata 

a bevezetendő kommunális adó mértékéről 

 

Pusztavám község Önkormányzata megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy a kommunális adó mértékét 10 000 Ft-

ban határozza meg. 

 

 

Felelős: Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Kérelem érkezett a Csillagmed Bt-től helyi iparűzési adó mentességre. Mentesség adható 

törvényileg, de hogy adjuk-e az rajtunk múlik. A doktornő által bevallott és befizetett 

iparűzési adó összege kb. 320 EFt éves szinten. Ha a doktornőnek megengedjük, akkor tudni 

kell, hogy a fogorvosnak is mentességet kell, hogy adjunk ugyanúgy. 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

184/2015. (XI. 26.) határozata 

a Csillagmed Bt. helyi iparűzési adó  

mentességének kérelméről 

 

Pusztavám község Önkormányzata megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy a kérelmet elutasítja és nem ad 

mentességet az állandó jellegű helyi iparűzési adó 

fizetése alól az egészségügyi vállalkozásoknak 

(háziorvos, fogorvos, védőnői szolgálat). 

 

Felelős: dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő:  Azonnal 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

185/2015. (XI. 26.) határozata 

a  Csillagmed Bt. 2016., 2017. évi havi rezsidíja mértékéről 

 

Pusztavám község Önkormányzata megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy egyfajta támogatásként a doktornő 

havi rezsi díjának mértékét a 2016. és 2017. évben 

változatlanul hagyja, ezzel támogatva a háziorvosi 

szolgálat működését. 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

Határidő:   Azonnal 

 

 

dr. Légárdi Gábor jegyző: 

 

Van még egy mentesség iránti kérelem. Megkeresett minket a Móri Tűzoltóság egy 

kérelemmel, hivatkozva a vonatkozó törvényi lehetőségre, a megkeresés melléklete a 

jegyzőkönyvnek.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 4 igen 

szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

186/2015. (XI. 26.) határozata 

az önkéntes tűzoltók helyi adómentességéről 

 

Pusztavám Község Önkormányzata megtárgyalta és 

úgy határozott, hogy a készenlétet ellátó önkormányzati 

és létesítményi tűzoltó mentes a magánszemély 

kommunális adója megfizetése alól.  

 

Felelős: dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő:  Azonnal 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a törvényességi felhívásban szereplő adórendeleteinket 

felül kell vizsgálni. A törvényességi felhívást mindenki előzőleg megkapta. 

 

Elmondja, hogyha hatályon kívül helyezzük az adórendeleteinket, egy komplex új rendeletet 

tudunk alkotni. Praktikus ezt most együtt tárgyalni, mivel a kommunális adót jelenleg pont be 

kívánjuk vezetni. Így tudunk dönteni a kommunális adó mértékéről is egyúttal.  

Az idegenforgalmi adó mértéke maradna 400 Ft.  
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A helyi iparűzési adó mértékét sem kéne változtatni javaslata szerint, állandó jelleggel 

végzett tevékenység esetén 2%, ideiglenes végzett iparűzési adó 5 000 Ft/nap a jelenlegi 

mérték.  

Még egy felhívás volt a talajterhelési díjjal kapcsolatban. Itt a mértékeket és a mentességeket 

törvény szabályozza. Amennyiben a kiadott tervezetet elfogadja a testület, el kell küldeni 

még a Környezetvédelmi hatóságnak, utána tudunk majd csak ebben dönteni. 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

187/2015. (XI. 26.) határozata 

Döntés a FEB/02/1443-1/2015. számú törvényességi felhívásról 

 

 

1.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Fejér Megyei 

Kormányhivatal FEB/02/1443-1/2015. számú törvényességi 

felhívását tudomásul vette, az abban foglaltakat elfogadta.  

 

2.) A törvényességi felhívásban foglaltakkal kapcsolatban, az 

abban jelzett jogszabálysértések megszüntetésére az alábbi 

intézkedéseket hozza: hatályon kívül helyezi az 

idegenforgalmi adóról szóló 20/2010. (XII.15.) 

önkormányzati rendeletét, annak módosításaival együtt, 

hatályon kívül helyezi a helyi iparűzési adóról szóló 9/1997. 

(XI.27.) önkormányzati rendeletét, annak módosításaival 

együtt, hatályon kívül helyezi a helyi telekadóról szóló 

14/2002. (XI.27.) önkormányzati rendeletét, annak 

módosításaival együtt és a helyi adók tekintetében 2016. 

január 1-i hatállyal rendeletet alkot.  

 

3.) A talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és 

eljárási szabályokról szóló 15/2006. (XI.29.) önkormányzati 

rendeletet új rendelet alkotása mellett hatályon kívül helyezi. 

A rendelet tervezetet előzetesen elfogadja, azonban annak 

végleges elfogadásához szükséges a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) 

bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérése, 

valamint a Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalásának 

megkérése. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a 

vélemény és az állásfoglalás beszerzésére. Felhatalmazza 

végül a polgármestert, hogy 2015. november 30-ig a 

Képviselő-testület jelen döntéséről, egyben intézkedéseiről 

tájékoztassa a Kormányhivatalt.  
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Felelős: Lisztmayer János polgármester 

  Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2015. november 30., 2016. január 31. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2015. (XI.27.) sz. önkormányzati rendelete 

a helyi adókról 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

 

 

1. napirendi pont: Tájékoztató az óvoda és az iskola nemzetiségi fenntartásba vételének 

eddigi előkészületeiről. Döntés az iskola nemzetiségi fenntartásba vétele gazdasági 

kérdéseiről. Döntés az óvoda kapcsán a kistérségi társulásból való kilépésről.  

Előadó: Polgármester 

Meghívott vendégek: Gerlinger Tibor, a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

elnöke, Visztné Kemele Szilvia és Brücklné Staudt Mónika intézményvezetők 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Köszönti a megjelent vendégeket. A mai nap döntenünk kell, hogy az óvodát nem kívánjuk 

Kistérségi Társulási szinten működtetni a 2016/2017-es tanévtől. 

 

 

Zombó Norbert képviselő:  

 

Megkérdezi, hogy változott-e az álláspont az óvoda részéről.  

 

 

Brücklné Staudt Mónika tagintézmény vezető: 

 

Az álláspont nem változott, ők szeretnék, ha nem kistérségi fenntartásban lennének. Ők 

önálló óvodaként szeretnének működni. Van akkor az óvoda, hogy önálló állami 

támogatásból fenn tudja tartani magát.  

 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

188/2015 (XI.26.) határozata 
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közoktatási feladat átadás-átvételére vonatkozó  

Megállapodás megszüntetésére 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselőtestülete 

megtárgyalta a közoktatási feladatok ellátásának 

átadására vonatkozó Megállapodás megszüntetésére 

vonatkozó előterjesztést melynek alapján az alábbi 

döntéseket hozza: 

 

1. A Képviselőtestület a Móron, 2007. június 19-napján 

kelt Megállapodással 2007. augusztus 31-i hatállyal 

határozatlan időtartamra az óvodai nevelési feladatai 

ellátását a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Megállapodása IV/5.9. pontja alapján átadta a Móri 

Többcélú Kistérségi Társulásnak.  

 

 Egyidejűleg a 2017. augusztus 31-napjáig Vértes 

Közoktatási Intézményi Társulás fenntartásában 

működő Csákberény – Fehérvárcsurgó – Magyaralmás 

– Pusztavám Általános Művelődési Központ 

Pusztavámi Óvoda intézményegysége – fenntartói jogát 

is a Többcélú Kistérségi Társulás részére biztosította.   

 

 2007. augusztus 31-napjától a Pusztavám Község 

közigazgatási területére kiterjedően az óvodai nevelési 

feladatot a Zengő Óvoda Egységes Óvoda- Bölcsőde 

tagintézményeként működő Pusztavámi Tagóvoda- 

Bölcsődéje látja el. 

 

2. A Képviselőtestület kezdeményezi a Móri Többcélú 

Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítását a tekintetben, hogy a 3. pontban 

rögzítettekre tekintettel Pusztavám Község 

Önkormányzat 2016. augusztus 31.-i hatállyal az 

óvodai nevelési feladatokat önállóan kívánja ellátni, 

azaz a Móri Többcélú Kistérségi Társulás keretében az 

óvodai-nevelési feladatellátás Pusztavám Község 

Önkormányzatára ezen időponttól már nem terjed ki.  

  

3. A Képviselőtestület az 1. pontban megjelölt közoktatási 

feladatok ellátásának – s annak részeként a Pusztavámi 

Óvoda intézményegység fenntartói joga átadására – 

vonatkozó Megállapodást a Társulási Megállapodás 

X/18.1. pontjában foglaltak alapján 2016. augusztus 

31.-napjára felmondja, illetőleg kezdeményezi az 

óvodai-nevelési feladatellátásra vonatkozó 

Megállapodás ugyanezen hatállyal közös megegyezéssel 

történő megszüntetését.  
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4. A Képviselőtestület nyilatkozik arról, hogy a Zengő 

Óvoda Egységes Óvoda- Bölcsőde Pusztavámi 

Tagóvoda – Bölcsődéje vezetői megbízással rendelkező 

közalkalmazottja, továbbá a tagintézményben dolgozó 

közalkalmazottainak munkáltatói jogutódlással történő 

továbbfoglalkoztatását az általa alapítandó a Zengő 

Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde költségvetési 

szervből különválással/avagy kiválással létrejövő új 

köznevelési intézmény keretében biztosítja.   

   

5. A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy - a 

Pusztavámi Polgármesteri Hivatal jegyzője 

közreműködésével – a Móri Többcélú Kistérségi 

Társulás Társulási Tanácsát, továbbá a Társulás tagi 

Önkormányzatait a határozat kivonat megküldésével 

értesítse.  

 

 Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

dr. Légrádi Gábor jegyző  

 Határidő: 2015. december 4. 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Átadja a szót Gerlinger Tibornak a PNNÖ elnökének. Úgy gondolja, hogy van egy olyan 

lehetőség, hogy az intézmények Nemzetiségi Önkormányzat általi fenntartás az mennyire jó 

lenne. Az óvoda esetében ez mindenképpen jó, az iskola esetében pedig a múlt héten voltak 

az LDU-ban, ahogy 

 

 

Visztné Kemele Szilvia Tagintézmény-vezető: 

 

Az iskola esete nem annyira egyértelmű, mint az óvoda esete. Ami a számokat illeti, úgy az 

iskola esetében jól áll a dolog. Budapesten azt mondták, hogy akkor lehet a 

legkockázatmentesebben átvenni, ha a bérekben egy 13-15 MFt-os többletet látunk. Illetve, 

hogy teljes mértékben ez a támogatás gyereklétszám függő. Ez ránk nézve nem annyira jó 

hír. Pont a következő tanévtől nagyon kevés elsősünk lesz. Jelenleg 150-en vagyunk. Sok 

helyen a törvény a számított létszámmal számol a törvény, ami 161 fő. A pedagógusok után 

járó bérköltség és a személyek utáni járó bérköltségnél lehet probléma. A tankerület 

kollégáitól kért segítséget. Itt az az információ, hogy a jövő évi költség összesen 70 111 539 

Ft a tervezett, ebben a bér van 12 hónapra számolva, illetve ide tartozik a munkába járás is. 

Lesz egy jubileumi jutalom, vannak túlóradíjak, helyettesítési díjak is, illetve óraadói díjak is 

vannak, ide számítjuk a gyógypedagógus béreket is.  

Ezzel szemben a bevételünk 161 fő számított létszámra a bevétel 94 960 000 Ft. Erre még jár 

1 fő iskolatitkár, fél állású könyvtáros és fél állású pedagógiai asszisztens.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 
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Ezek az összegek egy tényállapotot tükröznek. Azt tudni kell, hogy ez ami rendelkezésre áll, 

ez átjárható. Így a plusz pénzből a működési költségre is lehet fedezni. Ebből a pénzből 

mennyi kerül felhasználásra? 

 

 

Visztné Kemele Szilvia Tagintézmény vezető: 

 

Erre nincs rálátása.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Nagyon jó addig, amíg nő a bevétel. Itt meg kell nézni az óvod és az iskola kiadásait is meg 

kell vizsgálni, valamint az önkormányzati részt is meg kell vizsgálni. Meg kell vizsgálni 

mindenképpen, hogy a fennmaradó 24 MFt-ból mire kíván a Nemzetiségi Önkormányzat 

átcsoportosítani. Szükség van még egy apparátus működtetésére is, sőt elhangzott, hogy egy 

szakmai referenst is kell alkalmazni. Véleménye szerint a titkárságot, amit működtetni kell 

azt a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak kell, hogy működtesse.  

Az óvodánál lehetőség van, hogy az önkormányzat működtesse. Ez esetben Pusztavám 

község önkormányzata közel 10 MFt-tal van beljebb. Részt vett az óvodai SZMK ülésén. 

Egyértelműen a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak kell működtetni azt a szervet, aki 

ennek az önálló intézménynek a dolgait rendezi, ide gazdaságis ember, szakmai referens stb. 

kell. Az LDU-ban az hangzott el, hogy a nagyönkormányzatnak kell kigazdálkodni a 

háttérszervet, apparátust, valamint ha a Német Nemzetiségi Önkormányzat kéri, akkor 

köteles a nagyönkormányzat átadni az intézményeket az ő fenntartásuknak. De ez törvény 

szerint akkor is csak ha az Országos Német Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezi. De 

ha a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat kéri, nem köteles a települési önkormányzat 

átadni.  

Ha egybe veszi át a Nemzetiségi Önkormányzat a két intézményt, akkor létrejön egy 

intézmény, akkor a pénzekkel közösen lehet gazdálkodni. Dönteni arról kellene, hogy kéne 

egy olyan ember, aki végig tudná az egészet vezetni kiadásokkal együtt. Nem csak a 

bevételekről kell beszélni. Javasolja, hogy egy külső pénzügyi szakember, akinek iskolák 

fenntartásában van gyakorlata, az számolja ki, mind a bevételi, mind a kiadási oldalt 

figyelembe véve. 

 

 

6. napirendi pont: Döntés csendrendelet megalkotásáról.  

Előadó: Polgármester, jegyző 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

185 db kitöltött kérdőív érkezett vissza, ebből 113-an ellene szavaztak, 60-at a második 

javaslattal értett egyet, a csendrendelet mellett szavazott. 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
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189/2015. (XI. 26.) határozata 

Csendrendelet megalkotásáról 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az előzetes 

közvélemény kutatás figyelembe vételével 

„csendrendeletet” nem alkot. A felmérés alapján 185 

szavazat érkezett be, amelyből az 1. számú javaslatot 

11-en, a 2., számú javaslatot 60-a, a 3. számú javaslatot 

113-an támogatták, egy szavazat érvénytelen volt.  

 

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

 

Időközben Zombó Norbert képviselő távozik a testületi ülésről egyéb elfoglaltságai miatt: 

19
45

 perckor 

 

 

8. napirendi pont: Döntés a Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulásból való 

kilépésről.  

Előadó: Polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Teljes egészében nem tudunk kilépni a Mikrokörzeti Társulásból, mert a házi 

segítségnyújtással való kilépést a kilépés előtt fél évvel kell bejelenteni. Előző testületi ülésen 

már volt róla szó, most 2015. november 30-ig döntenünk kell a kilépésről. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 5 tagja 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

190/2015. (XI. 26.) határozata 

családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás ellátásáról 

 

 

1.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alábbi 

rendelkezései alapján:  

Szt. 64. § (5) bekezdés, Gyvt. 40. § (1) bekezdés, Szt. 86. 

§ (2) bekezdés a) pont, Gyvt. 94. § (2a) bekezdés szerint  
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a családsegítés és gyermekjóléti szolgálati feladatot, 

mint Polgármesteri Hivatalt fenntartó települési 

Önkormányzat önállóan kívánjuk ellátni 2016. január 

1. napjától kezdődően.  

 

2.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és felhatalmazza a polgármestert 

és a jegyzőt, hogy a szolgáltatói nyilvántartásba 

rögzített adatok módosítása iránti kérelmet 2015. 

november 30-ig benyújtsa, továbbá a feladatellátás 

megindításához szükséges eljárásokat lefolytassa, 

jognyilatkozatokat megtegye. 

 

3.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és felhatalmazza a polgármestert 

és a jegyzőt, hogy a Mór Mikrokörzeti Szociális 

Intézményi Társulást és a Társulás tagjait értesítse a 

jelen döntésről, tekintettel arra, hogy ez a Társulási 

Megállapodás módosítását teszi szükségessé. 

 

4.) Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Mór 

Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulás Társulási 

Megállapodás VII. számú módosítását nem fogadja el, 

tekintettel jelen határozatba foglalt döntésére. Kéri a 

Társulási Megállapodás módosítását. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

  Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő:  2015. november 30., majd folyamatos 

 

9. napirendi pont: Döntés perköltség viseléséről.  

Előadó: Polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Jelen pillanatban nem az érintett polgármester és jegyzők általi fellebbezéssel folytatódik 

tovább a dolog. De akkor is el kell döntenünk, hogy viseljük-e tovább a perköltséget avagy 

sem.  

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Összeültek az érintettekkel, ők azt mondták, hogy ők nem szeretnék továbbfolytatni a dolgot, 

de az ügyész súlyosbításért fellebbezett. Tájékoztatva lettek, hogy nem szeretne a testület 

további perköltséget kifizetni, ők ezt az ügyvéddel megbeszélték, aki megígérte, hogy a 

perköltségről a számlát csökkentett összeggel fogja már kiállítani. Javasolja, hogy ezt még 

vállalja be a testület. 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 5 tagja 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

191/2015. (XI. 26.) határozata 

a perköltség viseléséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat képviselő testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a volt 

polgármester és a volt jegyzők csatorna beruházással 

kapcsolatos, folyamatban lévő bírósági eljárásának a 

következő eljárási szakra (II. fok) vonatkozó ügyvédi 

költség számláját megtéríti. 

 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

  Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő:  Folyamatos 

 

 

 

10. napirendi pont: Tájékoztató komplex ellenőrzésről. 

Előadó: Jegyző 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Kiosztásra kerül egy összefoglaló anyag a Fejér Megyei Kormányhivatal általi komplex 

ellenőrzésről. Az összefoglaló anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 2015. december 30-

ig Intézkedési terv készül, majd pedig a hiányosságok orvoslása, az intézkedési terv alapján. 

 

 

11. napirendi pont: Egyebek 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Tájékoztatja a testületet, hogy utolsó két havi költségtérítéséről – 45 000 Ft-ról – le kíván 

mondani a Bice Bóca Klub javára. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 5 tagja 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

192/2015. (XI. 26.) határozata 

Lisztmayer János polgármester  

2 havi költségtérítésének lemondásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat képviselő testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Lisztmayer János 
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polgármester két havi költségtérítésének a Bice Bóca 

Klub felé történő utalását elfogadja. 

 

 

Felelős:  dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Oda tudnánk adni egy számítógépet a körzeti megbízottunknak. Két féle módon tudnánk 

megoldani ezt a dolog, egyik, hogy odaajándékoznánk a Móri Rendőrkapitányságnak, vagy 

másik variáció, hogy hosszú távú bérletre odaadnánk a Móri Rendőrkapitányságnak ingyenes 

használatra.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 5 tagja 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

193/2015. (XI. 26.) határozata 

Számítógép használatba adásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat képviselő testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Móri 

Rendőrkapitányságnak egy számítógépet ingyenes 

használat mellett hosszú távra – 15 éves – bérbe adja. 

 

 

Felelős:  dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Megyünk Nickelsdorfba a Német Nemzetiségi Tánccsoport buszával. Mi benzinköltséget 

nem tudunk kifizetni olyan gépjárműre, amely nem a mi tulajdonunk. Úgy tudnánk 

megoldani, hogy adnánk 20 000 Ft-os benzintámogatást a Nemzetiségi Tánccsoportnak. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 5 tagja 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

194/2015. (XI. 26.) határozata 

a Nemzetiségi Tánccsoportnak  

célzott támogatás nyújtásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat képviselő testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Német 
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Nemzetiségi Tánccsoportnak 20 000 Ft benzin 

hozzájárulást biztosít annak fejében, hogy egy delegáció 

2015. november 30-án Nickelsdorfba utazik. 

 

 

Felelős:  dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Jövőre szeretne zöldhulladék elszállításra valamiféle megoldást találni. Ezzel kapcsolatban a 

Depónia Kft-vel egyeztetéseket kezdeményeztünk. 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Az énekkar csinálja a betlehemet a parkba. Kb. 20 000 Ft-os anyagköltségük merült fel. 

Kérésük lenne, hogy ezt térítse meg neki az önkormányzat, ha lehetséges. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Már megbeszéltük, és intéződik a dolog. 

 

 

Grósz András képviselő: 

 

A Brückl Tamás szeretné felvenni a Pusztavám nevet a Pálinkafőzdére.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Mindenképpen lehetséges, csak testületi döntés mellett. Egy írásos kérelemmel keressen meg 

minket. 

 

 

Egyebek 

Polgármester, alpolgármesterek tiszteletdíja  

Előadó: jegyző 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző tájékoztatja a T. Képviselő-testület tagjait a polgármester és az 

alpolgármesterek tiszteletdíját és költségtérítést megállapító határozatok jogszabálysértő 

voltáról és javaslatot tesz a törvényes döntések meghozatalára.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 5 tagja 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

195/2015. (XI.26.) határozata 

Lisztmayer János polgármester érintettségéről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a 97/2014. (X.27.) számú 

határozat hatályon kívül helyezése kérdésében 

Lisztmayer János polgármestert, érintettsége okán a 

szavazásból kizárja.  

 

Felelős:  dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Azonnal 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 5 tagja 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

196/2015. (XI.26.) határozata 

a 97/2014.(X.27.) határozat hatályon kívül helyezéséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a 97/2014.(X.27.) határozatát 

hatályon kívül helyezi.  

 

Felelős:  dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Azonnal 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 5 tagja 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

197/2015. (XI.26.) határozata 

Lisztmayer János polgármester érintettségéről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy Lisztmayer János polgármester 

tiszteletdíjáról rendelkező határozat meghozatala 

során Lisztmayer János polgármestert, érintettsége 

okán a szavazásból kizárja.  

 

Felelős:  dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Azonnal 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 5 tagja 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

198/2015.(XI.26.) határozata 

Lisztmayer János társadalmi megbízatású polgármester  

tiszteletdíjának megállapításáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Lisztmayer János társadalmi megbízatású 

polgármestert megillető tiszteletdíj összegét 2014. 

október 27-től bruttó 224.400 Ft/hó összegben 

állapítja meg.  

 

Felelős: dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Folyamatos 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 5 tagja 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

199/2015.(XI.26.) határozata 

Lisztmayer János társadalmi megbízatású polgármester  

tiszteletdíjának megállapításáról 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Lisztmayer János társadalmi megbízatású 

polgármester esetében a polgármester tiszteletdíját, 

tekintettel arra, hogy Lisztmayer János polgármester 

az őt megillető tiszteletdíj egy részéről lemondott 

2014. október 27-től bruttó 150.000 Ft/hó összegben 

állapítja meg.  

 

Felelős: dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Folyamatos 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 5 tagja 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

200/2015. (XI.26.) határozata 

Lisztmayer János polgármester érintettségéről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy Lisztmayer János polgármester 

költségtérítésről rendelkező határozat meghozatala 
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során Lisztmayer János polgármestert, érintettsége 

okán a szavazásból kizárja.  

 

Felelős:  dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Azonnal 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 5 tagja 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

201/2015.(XI.26.) határozata 

Lisztmayer János társadalmi megbízatású polgármester 

költségtérítésének megállapításáról 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Lisztmayer János társadalmi megbízatású 

polgármestert megillető költségtérítés összegét 2014. 

október 27-től 33.700 Ft/hó összegben állapítja meg.  

 

Felelős: dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Folyamatos 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 5 tagja 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

202/2015.(XI.26.) határozata 

Lisztmayer János társadalmi megbízatású polgármester 

költségtérítésének megállapításáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Lisztmayer János társadalmi megbízatású 

polgármester esetében a polgármester 

költségtérítését, tekintettel arra, hogy Lisztmayer 

János polgármester az őt megillető tiszteletdíj egy 

részéről lemondott és így a tiszteletdíj 2014. október 

27-től bruttó 150.000 Ft/hó összegben került 

megállapításra, 2014. október 27-től 22.500,- Ft 

összegben állapítja meg.  

 

Felelős: dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Folyamatos 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 5 tagja 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

203/2015. (XI.26.) határozata 

Stettner Attila alpolgármester érintettségéről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a 99/2014. (X.27.) számú 

határozat hatályon kívül helyezése kérdésében 

Stettner Attila alpolgármestert, érintettsége okán a 

szavazásból kizárja.  

 

Felelős:  dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 5 tagja 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

204/2015. (XI.26.) határozata 

Pintér István alpolgármester érintettségéről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a 99/2014. (X.27.) számú 

határozat hatályon kívül helyezése kérdésében Pintér 

István alpolgármestert, érintettsége okán a 

szavazásból kizárja.  

 

Felelős:  dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Azonnal 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 5 tagja 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

205/2015. (XI.26.) határozata 

a 99/2014.(X.27.) határozat hatályon kívül helyezéséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a 99/2014.(X.27.) határozatát 

hatályon kívül helyezi.  

 

Felelős:  dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Azonnal 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 5 tagja 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

206/2015. (XI.26.) határozata 

Stettner Attila alpolgármester érintettségéről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy Stettner Attila alpolgármester 

tiszteletdíjáról rendelkező határozat meghozatala 

során Stettner Attila alpolgármestert, érintettsége 

okán a szavazásból kizárja.  

 

Felelős:  dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 5 tagja 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

207/2015.(XI.26.) határozata 

Stettner Attila alpolgármester tiszteletdíjáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Stettner Attila társadalmi megbízatású 

alpolgármestert megillető tiszteletdíj minimum 

összegét 2014. október 27-től bruttó 157.100,- Ft, 

maximum összegét bruttó 201.960,- Ft összegben 

állapítja meg.  

 

Felelős: dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Folyamatos 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 5 tagja 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

208/2015.(XI.26.) határozata 

Stettner Attila alpolgármester tiszteletdíjáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Stettner Attila társadalmi megbízatású 

alpolgármester esetében az alpolgármester 
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tiszteletdíját, tekintettel arra, hogy Stettner Attila 

alpolgármester az őt megillető tiszteletdíj egy részéről 

lemondott, 2014. október 27-től bruttó 150.000 Ft/hó 

összegben állapítja meg.  

 

Felelős: dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Folyamatos 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 5 tagja 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

209/2015. (XI.26.) határozata 

Pintér István alpolgármester érintettségéről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy Pintér István alpolgármester 

tiszteletdíjáról rendelkező határozat meghozatala 

során Pintér István alpolgármestert, érintettsége 

okán a szavazásból kizárja.  

 

Felelős:  dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 5 tagja 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

210/2015.(XI.26.) határozata 

Pintér István alpolgármester tiszteletdíjáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pintér István társadalmi megbízatású 

alpolgármestert megillető tiszteletdíj minimum 

összegét 2014. október 27-től bruttó 157.100,- Ft, 

maximum összegét bruttó 201.960,- Ft összegben 

állapítja meg.  

 

Felelős: dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Folyamatos 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 5 tagja 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

 



 48 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

211/2015.(XI.26.) határozata 

Pintér István alpolgármester tiszteletdíjáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pintér István társadalmi megbízatású alpolgármester 

esetében az alpolgármester tiszteletdíját, tekintettel 

arra, hogy Pintér István alpolgármester az őt 

megillető tiszteletdíj egy részéről lemondott, 2014. 

október 27-től bruttó 150.000 Ft/hó összegben 

állapítja meg.  

 

Felelős: dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Folyamatos 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 5 tagja 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

212/2015. (XI.26.) határozata 

Stettner Attila alpolgármester érintettségéről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy Stettner Attila alpolgármester 

költségtérítéséről rendelkező határozat meghozatala 

során Stettner Attila alpolgármestert, érintettsége 

okán a szavazásból kizárja.  

 

Felelős:  dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 5 tagja 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

213/2015.(XI.26.) határozata 

Stettner Attila alpolgármester költségtérítéséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Stettner Attila társadalmi megbízatású 

alpolgármestert megillető költségtérítés minimális 

mértékét 2014. október 27-től 23.600 Ft/hó összegben, 

maximális mértékét 30.300 Ft/hó összegben állapítja 

meg.  

 

Felelős: dr. Légrádi Gábor jegyző 



 49 

               Határidő: Folyamatos 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 5 tagja 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

214/2015.(XI.26.) határozata 

Stettner Attila alpolgármester költségtérítéséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Stettner Attila társadalmi megbízatású 

alpolgármester esetében az alpolgármester 

költségtérítését, tekintettel arra, hogy Stettner Attila 

alpolgármester az őt megillető tiszteletdíj egy részéről 

lemondott és így a tiszteletdíj 2014. október 27-től 

bruttó 150.000 Ft/hó összegben került megállapításra, 

2014. október 27-től 22.500,- Ft összegben állapítja 

meg.  

 

Felelős: dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Folyamatos 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 5 tagja 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

215/2015. (XI.26.) határozata 

Pintér István alpolgármester érintettségéről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy Pintér István alpolgármester 

költségtérítéséről rendelkező határozat meghozatala 

során Pintér István alpolgármestert, érintettsége 

okán a szavazásból kizárja.  

 

Felelős:  dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Azonnal 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 5 tagja 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
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216/2015.(XI.26.) határozata 

Pintér István alpolgármester költségtérítéséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pintér István társadalmi megbízatású 

alpolgármestert megillető költségtérítés minimális 

mértékét 2014. október 27-től 23.600 Ft/hó összegben, 

maximális mértékét 30.300 Ft/hó összegben állapítja 

meg.  

 

Felelős: dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Folyamatos 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 5 tagja 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

217/2015.(XI.26.) határozata 

Pintér István alpolgármester költségtérítéséről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pintér István társadalmi megbízatású alpolgármester 

esetében az alpolgármester költségtérítését, tekintettel 

arra, hogy Pintér István alpolgármester az őt 

megillető tiszteletdíj egy részéről lemondott és így a 

tiszteletdíj 2014. október 27-től bruttó 150.000 Ft/hó 

összegben került megállapításra, 2014. október 27-től 

22.500,- Ft összegben állapítja meg.  

 

Felelős: dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Folyamatos 

 

 

 

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

testület ülését bezárta. 

 

 

Kmft. 

  

 

    Lisztmayer János                            Dr. Légrádi Gábor                       Pintér István 

       polgármester                                          jegyző                           jegyzőkönyv-hitelesítő 


