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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. március 10-én 

megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 10-i nyilvános ülésen 

hozott határozatai (teljes határozat a jegyzőkönyvben): 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

35/2015 (III.10.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2015. március 

10-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjét 

elfogadja. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

36/2015 (III.10.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Pintér István alpolgármestert választja 

meg. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

37/2015 (III.10.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Pusztavám 

Község Önkormányzat képviselő-testülete megerősíti 

a 2013-as döntését, miszerint Pusztavám a Móri 1. 

számú fogorvosi körzet része legyen a jövőben, illetve 

így kerüljön módosításra a kiadásra kerülő működési 

engedély. 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

38/2015 (III.16.) határozata 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a 

Vértes Presszó bérbe adására egy pályázati anyagot 

készítsen a jegyző úr, melyet a soron következő 

testületi ülésen tárgyal a képviselő-testület.  

 



 3 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

39/2015 (III.10.) határozata 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta, és úgy határozott, hogy 

Lisztmayer János polgármestert és Emmerling 

Józsefnét, a Pénzügyi Bizottság elnökét delegálja a 

Nyelvoktatás Fejlesztéséért Közalapítvány 

Kuratóriumába.  
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 10-én 

megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről. 

 

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

64-66. 

 

Jelen vannak: 

 

        Lisztmayer János        polgármester 

Grósz András   képviselő 

Pintér István  képviselő 

Stettner Attila  képviselő 

 

Megjelent meghívott: 

 

            Dr. Légrádi Gábor jegyző 

             

Lisztmayer János polgármester köszönti a rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülésen 

megjelent képviselőket, meghívottakat. Távolmaradását jelentette be Emmerling Józsefné, 

Frey Szabolcs és Zombó Norbert képviselők. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 

határozatképes, mivel a testület 4 tagja jelen van. 

 

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

testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

35/2015 (III.10.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2015. március 

10-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjét 

elfogadja. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Napirendi pont: Fogorvosi praxis helyzete 

Előadó: Jegyző 

 

2. napirendi pont: Vértes Presszó bérleti jogának a pályázati kiírása 

Előadó: polgármester  

 

3. napirendi pont: Nyelvoktatás Fejlesztéséért Közalapítvány vezető tisztségviselőinek a 

megválasztása 

Előadó: Polgármester 

 



 5 

4. napirendi pont: egyebek 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Felkéri jegyzőkönyv hitelesítőnek Pintér István alpolgármestert, s kéri, hogy nyilatkozatát 

tegye meg, hogy elvállalja-e ezen tisztséget. 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Elvállalja. 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

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

személyére? 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 1 

tartózkodással a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

36/2015 (III.10.) határozata 

 

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: 

 

1. Napirendi pont: Fogorvosi praxis helyzete 

Előadó: Jegyző 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző:  

 

Elmondja, hogy a fogorvos praxisa korábban közös praxis volt Mórral, a Móri 1. számú 

körzet része volt. Ez változott, hogy külön feladat-ellátási szerződést kötöttünk a doktor úrral. 

Most jelen helyzetben a legcélszerűbbnek az látszik, hogyha továbbra is, illetve visszakerül a 

Móri 1. számú körzet részévé. Erről a képviselő-testület 2013. őszén már hozott egy döntést, 

ugyanilyen döntést hozott Mór város képviselő-testülete is. Fogorvos úr felmondta a 

szerződését március 31-el. Tudomásunk van róla, hogy árulja a praxisát, de a képviselő-



 6 

testületnek ezt hatóságilag is rendezni kell. Előzetesen egyeztetések zajlottak Mór város 

jegyzőjével, és újra megerősítésre került, hogy nem került visszavonásra egyik testület 

részéről sem a korábbi döntés. Az ÁNTSZ-szel is egyeztetések voltak, ők kérték tőlünk, hogy 

a döntésünket aktualizáljuk, erősítsük meg. Ezt a határozatot kell jelenleg elfogadni. Jelenleg 

a fogorvosi praxis helyettesítéssel lesz ellátva Mórra együtt. Opra doktor úr és Szommer 

doktor úr közösen vállalták ezt a helyettesítést. Tudomásunk van azonban, hogy van 

érdeklődő a komplett praxisjog megvásárlására.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és  

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

37/2015 (III.10.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Pusztavám 

Község Önkormányzat képviselő-testülete megerősíti 

a 2013-as döntését, miszerint Pusztavám a Móri 1. 

számú fogorvosi körzet része legyen a jövőben, illetve 

így kerüljön módosításra a kiadásra kerülő működési 

engedély. 

 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Folyamatos 

 

 

2. napirendi pont: Vértes Presszó bérleti jogának a pályázati kiírása 

Előadó: polgármester  

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

A Vértes Presszó jelenlegi bérlője – Horváth Judit a bérleti szerződését fel kívánja mondani. 

A szerződés alapján a felmondási idő 6 hónap. A felmondás írásba is megérkezett, mely 

kiosztásra kerül a képviselő-testület tagjai között. A képviselő-testületnek pályázatot kell 

kiírnia a további bérbeadásra. A bérleti díj a 2013. évben elfogadott 80 000 Ft/hónap, 

valamint a gázdíj 12%-a a rezsiköltség, mivel a helységnek nincs külön mérőórája. De a 

rezsiköltség módosítható is akár. A villany pedig önálló mérőn van.  

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Javasolja, hogy gondolkodjon el a képviselő-testület a saját üzemeltetésen is.  

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Annak azért utána kell nézni, hogy önkormányzat üzemeltethet-e presszót. 
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Pintér István alpolgármester: 

 

Havi fix. 80 000 Ft-ra írjuk ki a pályázatot, vagy minimum 80 000 Ft, de aki többet ígér az 

lesz a bérlő. Ez lenne a célszerűbb. 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Lehetséges ez a vonal is, de lehetséges az is, hogy hagyjuk havi fix 80 000 Ft-tal, de még 

milyen plusz szolgáltatást is tudnak a pályázók ígérni. Illetve el kell várni az új bérlőtől, hogy 

besegítsen a Művelődési Ház kezelésébe, mikor nincs rá ott ember.  

 

 

Stettner Attila alpolgármester: 

 

Ahogy arról szó volt, korábban már volt, hogy felmondta a bérlő a szerződését, mikor is már 

volt új jelentkező a bérletre, melyet az akkori testület támogatott is. Csak akkor a bérlő 

visszavonta a felmondását időközben. Azt szeretné tudni, hogyha az a korábbi ajánlatot tevő 

újra szeretné beadni a bérleti igényét, akkor új igényt kell beadnia, vagy jó lesz a régi is.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Szerinte új kérelmet kéne beadni.  

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Mindenképpen újat kéne írni, kiegészítve a rendezvényekről elhangzottakkal stb.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

38/2015 (III.16.) határozata 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a 

Vértes Presszó bérbe adására egy pályázati anyagot 

készítsen a jegyző úr, melyet a soron következő 

testületi ülésen tárgyal a képviselő-testület.  

 

 

Felelős: dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2015. március 25. 
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3. napirendi pont: Nyelvoktatás Fejlesztéséért Közalapítvány vezető tisztségviselőinek a 

megválasztása 

Előadó: Polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

A Nyelvoktatás Fejlesztéséért Közalapítványba delegálnunk kell embereket, erről Szabó Péter 

kuratóriumi elnökkel beszéltünk. Az eddigi gyakorlat az volt, hogy a mindenkori 

polgármester illetve a Pénzügyi Bizottság elnöke volt tagja a kuratóriumban.  Mivel erről még 

választások óta nem döntöttünk, így erre kéne jelenleg egy felhatalmazás. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

39/2015 (III.10.) határozata 

 

 

Pusztavám Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta, és úgy határozott, hogy 

Lisztmayer János polgármestert és Emmerling 

Józsefnét, a Pénzügyi Bizottság elnökét delegálja a 

Nyelvoktatás Fejlesztéséért Közalapítvány 

Kuratóriumába.  

 

Felelős: Lisztmayer János polgármester 

Határidő: Folyamatos 

 

 

 

4. napirendi pont: Egyebek  

 

 

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 

 


