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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 23-i nyilvános 

rendkívüli ülésén alkotott rendeletei: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2015. (IV.24.) sz. önkormányzati rendelete az 

önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló  

1/2014. (II. 20.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 23-i nyilvános ülésen 

hozott határozatai (teljes határozat a jegyzőkönyvben): 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

52/2015 (IV.23.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2015. április 

23-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjét 

elfogadja. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

53/2015 (IV.23.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Grósz András képviselőt választja meg. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

54/2015 (IV.23.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és elfogadta Pusztavám Község 2015. évi 

közbeszerzési tervét az előterjesztés szerint. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

55/2015 (IV.23.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a törvényességi felhívást megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy a jogsértő, a képviselői tiszteletdíjat 

megállapító határozatát hatályon kívül helyezi, 

egyúttal rendeletben határozza meg a képviselői 

tiszteletdíjak mértékét, a korábbi vonatkozó rendelet 

hatályon kívül helyezésével. A Képviselő-testület 

felhatalmazza dr. Légrádi Gábor jegyző urat, hogy a 

határozati javaslatot illetve a rendelt-tervezetet a 

2015. április 29-i Képviselő-testületi ülésre készítse el. 

Felhatalmazza továbbá Polgármester Urat, hogy 2015. 

április 30-ával bezárólag a Fejér Megyei 

Kormányhivatalt tájékoztassa az intézkedésekről. 
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

56/2015 (IV.23.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Mór Városi 

Önkormányzat Képviselő-testületének …./2015. 

(IV.1.) önkormányzati rendelet-tervezetét a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról elfogadja. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

57/2015 (IV.23.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. Törvény (Mötv.) 47. § (2) bekezdése, 

89. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a Duna-Vértes Köze 

Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 

Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján – 

minősített többséggel hozott határozatával – 

hozzájárul ahhoz, hogy Felcsút Község 

Önkormányzata az előírt hat hónapos időköz leteltét 

követően és a KEOP Irányító Hatóság előzetes írásbeli 

hozzájárulása birtokában tagként csatlakozzon a 

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 

Társuláshoz. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

58/2015 (IV.23.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az ajánlatban 

szereplő belső ellenőrt felkéri, hogy segítse az 

önkormányzat gazdálkodási munkáját.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

59/2015 (IV.23.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Szántó Rita és 

Szűcs Ákos Vértes Presszó bérleti jogára beadott 

pályázatát támogatja. 
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

60/2015 (IV.23.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Füzi Agro Kft. 

Vértes Presszó bérleti jogára beadott pályázatát 

elutasítja.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

61/2015 (IV.23.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Stettner 

Valentin Vértes Presszó bérleti jogára beadott 

pályázatát elutasítja. 
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 23-án 

megtartott rendkívüli, 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 rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülésen 

megjelent képviselőket, meghívottakat. Megállapítja, hogy 4 képviselő jelen van, így a 

képviselő-testületi ülés határozatképes. Késését jelentette be: Frey Szabolcs képviselő, Pintér 

István alpolgármester és Zombó Norbert képviselő. 

 

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

testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

52/2015 (IV.23.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2015. április 

23-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjét 

elfogadja. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Napirendi pont: 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása 
Előadó: jegyző 

 

2. napirendi pont: Rendelet a tisztelet-díjak elfogadásáról 

Előadó: jegyző 

 

3. napirendi pont: Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 

Előadó: Polgármester 
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4. napirendi pont: Felcsút Község csatlakozása a Duna Vértes Hulladékgazdálkodási 

Társuláshoz 

Előadó: Polgármester 

 

5. napirendi pont: Tájékoztatás, döntés független belső ellenőr megbízásáról 

Előadó: Polgármester 

 

6. napirendi pont: Presszó pályázat elbírálása 

Előadó: Polgármester 

 

7. napirendi pont: 2014. évi költségvetés módosításának elfogadása 

Előadó: Polgármester 

 

8. napirendi pont: 2014. évi zárszámadás elfogadása 

Előadó: Polgármester 

 

9. napirendi pont: Egyebek 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

Felkéri jegyzőkönyv hitelesítőnek Grósz András képviselőt, s kéri, hogy nyilatkozatát tegye 

meg, hogy elvállalja-e ezen tisztséget. 

 

 

Grósz András képviselő: 

 

Elvállalja. 

 

 

Lisztmayer János polgármester:  

 

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

személyére? 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

53/2015 (IV.23.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Grósz András képviselőt választja meg. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 
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Napirendi pontok: 

 

1. Napirendi pont: 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása 
Előadó: jegyző 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Kötelező feladat évente, az adott évre vonatkozó közbeszerzési tervet elfogadni. Elmondja, 

hogy a 2015. évre közbeszerzést nem tervezünk, mivel nem merült fel olyan dolog, amely 

közbeszerzés köteles lenne, így egy „nullás” közbeszerzési tervre tesz javaslatot.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

54/2015 (IV.23.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és elfogadta Pusztavám Község 2015. évi 

közbeszerzési tervét az előterjesztés szerint. 

 

A 2015. évi közbeszerzési terv a jelen határozat 

mellékletét képezi. 

 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

       Dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Azonnal 

 

 

 

2. napirendi pont: Rendelet a tisztelet-díjak elfogadásáról 

Előadó: jegyző 

 

dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Előzetesen elmondja a képviselőknek, hogy FEB/02/917/2015. szám alatt törvényességi 

felhívást kaptunk a Fejér Megyei Kormányhivataltól. A választásokat követően döntés 

született a polgármesteri, az alpolgármesteri valamint a képviselői tiszteletdíjakról az alakuló 

ülésen, de a döntésünket határozati formában fogadtuk el anno. Ez a képviselői tiszteletdíjak 

tekintetében helytelen volt, ugyanis nem határozati formában kellett volna elfogadni, hanem 

törvény szerint rendeletet kell alkotni. Elmondja, hogy a soron következő testületi ülésre, - 

mely 2015. április 29-én lesz – egy határozati javaslat kerül benyújtásra, melynek tartalma a 

jogsértő képviselői tiszteletdíjas határozat megszűntetésre irányul, valamint készül egy 

rendelet tervezet a képviselői tiszteletdíjak megállapításáról, a régi ilyen tartalmú rendeletünk 

hatályon kívül helyezése mellett. E két anyag elkészítéséhez és benyújtásához kér 

felhatalmazást a testület tagjaitól. 
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Lisztmayer János polgármester: 

 

Jegyző úr elmondta, hogy miről is van szó. Az április 29-i testületi ülésen tudunk erről 

dönteni. Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a testületi ülés ugyanúgy 16.00 órakor fog 

kezdődni, majd 17.00 órától Törő Gábor Országgyűlési Képviselő úr tart településünkön 

fogadóórát.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

55/2015 (IV.23.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a törvényességi felhívást megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy a jogsértő, a képviselői tiszteletdíjat 

megállapító határozatát hatályon kívül helyezi, 

egyúttal rendeletben határozza meg a képviselői 

tiszteletdíjak mértékét, a korábbi vonatkozó rendelet 

hatályon kívül helyezésével. A Képviselő-testület 

felhatalmazza dr. Légrádi Gábor jegyző urat, hogy a 

határozati javaslatot illetve a rendelt-tervezetet a 

2015. április 29-i Képviselő-testületi ülésre készítse el. 

Felhatalmazza továbbá Polgármester Urat, hogy 2015. 

április 30-ával bezárólag a Fejér Megyei 

Kormányhivatalt tájékoztassa az intézkedésekről.  

 

 

Felelős: Dr. Légrádi Gábor jegyző 

           Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: 2015.04.30. 

 

 

Időközben megérkezet Pintér István alpolgármester úr (16.15 perc).  

 

 

3. napirendi pont: Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 

Előadó: Polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Ez egy informális napirendi pont. Mint mindenki előtt ismert tagjai vagyunk a Móri 

Mikorkörzeti Szociális Intézményi Társulásnak. Mór Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete hozott egy rendeletet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról. Minden olyan 

településnek, aki tagja ennek a Társulatnak, ezt a rendelet-tervezetet meg kell tárgyalnia, és el 

kell fogadnia. Ezután tudja Mór Városának Önkormányzata hatályba léptetni. Az anyagot 

mindenki megkapta előzetesen. Kéri, hogy amennyiben valakinek észrevétele van ezzel 

kapcsolatban, azt mondja el. 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

56/2015 (IV.23.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Mór Városi 

Önkormányzat Képviselő-testületének …./2015. 

(IV.1.) önkormányzati rendelet-tervezetét a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról elfogadja. 

 

 

Felelős:     Dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: 2015.04.27. 

 

 

 

4. napirendi pont: Felcsút Község csatlakozása a Duna Vértes Hulladékgazdálkodási 

Társuláshoz 

Előadó: Polgármester 

 

Ez egy információ döntés számunkra. Felcsút község szeretne csatlakoznia Duna-Vértes Köze 

Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz. Ehhez minden tagnak, aki ebbe a Társulásba 

részt vesz, a hozzájárulása, támogatása szükséges. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

57/2015 (IV.23.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. Törvény (Mötv.) 47. § (2) bekezdése, 

89. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a Duna-Vértes Köze 

Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 

Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján – 

minősített többséggel hozott határozatával – 

hozzájárul ahhoz, hogy Felcsút Község 

Önkormányzata az előírt hat hónapos időköz leteltét 

követően és a KEOP Irányító Hatóság előzetes írásbeli 

hozzájárulása birtokában tagként csatlakozzon a 

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 

Társuláshoz. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 
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       Dr. Légrádi Gábor jegyző 

               Határidő: Azonnal 

 

 

5. napirendi pont: Tájékoztatás, döntés független belső ellenőr megbízásáról 

Előadó: Polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Az elmúlt testületi ülésen szó volt, hogy egy belső ellenőri vizsgálatot kéne végrehajtani. Nem 

látható előre, hogy hogyan alakul a Rába gyár területének visszaszerzése felé való 

törekvésünk. Jelen pillanatban úgy néz ki a helyzet, hogy a Vértesi Erőmű helyi iparűzési 

adója hiányzik. Nekünk így egy 90 MFt-os hiánnyal kellene gazdálkodnunk éves szinten. 

Olyan külső szakember bevonására lenne szükség, aki segítene abban, tanácsot adna, hogyha 

ennyi hiánnyal kell gazdálkodnunk, akkor milyen intézkedéseket kellene, hogy meghoznunk, 

hogy működni tudjunk önálló önkormányzatként is. Milyen stratégiai elvek alapján 

működjünk. Ebben tudna segíteni egy független könyvvizsgáló nekünk. Másfelől úgy 

gondolja, hogy ezzel együtt az önkormányzati szerződéseinket is felül kéne vizsgáltatni, 

hozzáértő jogi szakemberrel. Van egy ajánlatunk, amely 3 év átvizsgálását vállalná be, 2 

hónapos határidővel. Az ajánlatot tevő hölgy, a szerződések átvizsgálására is hozna egy jogi 

szakembert. Mindezt 426 000 Ft-ért. Kéri a testületi tagok véleményét. 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Van ezen kívül még más ajánlatunk is? 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Igen, de mindegyik drágább volt. 

Amennyiben elfogadjuk, hogy kérünk egy ilyen segítséget, akkor a hölgy eljönne, és külön 

tájékoztatást adna egy testületi ülés alkalmával. 

 

 

(16.25 perckor megérkezett Zombó Norbert képviselő.) 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Jegyző úr, mint jogi szakembert kérdezi meg, hogy mit javasolna. 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Szerinte mindenképpen érdemes lenne ezen az úton elindulni. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
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Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

58/2015. (IV.23.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az ajánlatban 

szereplő belső ellenőrt felkéri,  hogy segítse az 

önkormányzat gazdálkodási munkáját.  

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

16.50 perckor a szünet alatt megérkezett Frey Szabolcs képviselő is. 

 

 

7. napirendi pont: 2014. évi költségvetés módosításának elfogadása 

Előadó: Polgármester 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Mivel a Pénzügyi Bizottság elnökének el kellene mennie 17.15 perckor, így a 7. és a 8.  

napirendi pontokat előrehozzuk. Felkéri Emmerling Józsefnét, a Pénzügyi Bizottság elnökét, 

hogy mondja el az ülésen elhangzottakat. 

 

 

Emmeling Józsefné Pénzügyi Bizottság elnöke: 

 

Röviden beszámol a 2015. április 22-én elhangzottakról.  

 

A jelen és a következő napirendi pontra vonatkozó írásbeli összefoglalás a jegyzőkönyvhöz 

mellékelve. 

 

 

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

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2015. (IV.24.) sz. önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló  

1/2014. (II. 20.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

8. napirendi pont: 2014. évi zárszámadás elfogadása 

Előadó: Polgármester 
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Lisztmayer János polgármester: 

 

A tegnapi nap folyamán a Pénzügyi Bizottsági ülésen felmerült egy kérdés, hogy a kiadási 

oldalon az 502-es sorban – Elvonások és befizetések - a 6 928 873 Ft-os összeg milyen 

tételeket takar. Tájékoztatja a testületet, hogy a pénzügyes kolléganő egy mellékelt lapon ezen 

összegeket írásban is megmagyarázta, melyet a képviselő-testületi tagok is megkapnak, 

áttekinthetnek. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról 

 

Az előterjesztés szerinti Rendelet-tervezet és az elfogadott 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

(Stettner Attila képviselő érintettség miatt elhagyta az ülés helyszínét a következő napirendi 

pont előtt.) 

 

 

6. napirendi pont: Presszó pályázat elbírálása 

Előadó: Jegyző 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

A legutóbbi testületi ülésen pályázatot írtunk ki a Vértes Presszó bérleti jogviszonyára 

vonatkozóan. Előzménye, hogy Horváth Judit jelenlegi bérlő 2015. szeptember 2-vel 

felmondta a bérleti szerződését. A pályázati kiírás ismét ismertetésre kerül. 

 

A pályázati határidőig 3 db pályázat érkezett be. 

 

Első pályázatot Szűcs Ákos és Szántó Rita nyújtotta be. 

 

Második pályázatot a Füzi Agro Kft. 

 

A harmadik pályázatot Stettner Valentin nyújtotta be. 

 

A pályázatok formai szempontból, a benyújtás során megfeleltek. Elmondja, hogy a zárt 

borítékokat most fogja a testület közösen kibontani, és a pályázatokat megvizsgálni.  

 

A pályázatok felbontásra kerülnek, melyet fénymásolás után a testületi tagok megkapnak.  

Erre a rövid időre szünetet rendel el dr. Légrádi Gábor Jegyző Úr. 
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Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Szétosztásra kerültek a pályázati anyagok. Ami nem került kiosztásra, az Szántó Rita és Szűcs 

Ákos pályázatának a melléklete, az aláírásgyűjtő ívek, amelynek tárgya, hogy az ő 

személyüket támogatná a lakosság egy része, melyet aláírásukkal fejeztek ki.  

 

Az írásos pályázati anyagok rövid áttekintésre kerülnek, az alábbi sorrendben:  

 

Első pályázat a Füzi Agro Kft. pályázata, mely formailag megfelelő. Elmondható plusz 

előnyként, hogy amennyiben bérlőként őt jelölné ki a testület, úgy biztosítaná az évenkénti 

falunapokra a sátrat, vállalná az azonnali nyitást, programok szervezését ígéri, valamint profil 

bővítésként hamburger forgalmazását is vállalja.  

A teljes pályázat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

Második pályázat: Szűcs Ákos és Szántó Rita pályázata. Boltvezetőnek Szántó Rita van 

megjelölve, mely végzettséget a júliusban szerzi meg. Egyébként ez egy mellék információ, 

mivel ez nem volt feltétele a pályázatnak. A vállalt bruttó bérleti díj 90 000 Ft/hó, amely 

magasabb, mint a pályázatba kiírt. Ez pozitívumként említendő. A pályázati feltételeket 

természetesen elfogadják, profil bővítést is vállalnak, szintén mint az előző pályázó, 

szendvicsek, hot-dog, hamburger stb. árusítását is terveznek. Zenés-táncos rendezvények 

szervezését is szeretnének, ezen túl támogatnák a Polgárőrséget, mint civil szervezetet 

benzinpénzzel, valamint a Művelődési Ház működtetésébe is besegítenének.  

A teljes pályázat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

Harmadik pályázat: Stettner Valentin pályázó, akinek teljes pályázata szintén ismertetésre 

került. Valentin bemutatkozik, leírja, hogy aktív tagja a helyi tánccsoportnak, amely által 

ismeri a Művelődési Ház tevékenységét, valamint az helyi adottságokat. Képes és kész 

azonnali kezdésre. Kötelezettséget vállal a pályázati feltételekre. Szintén pozitívumként 

értékelendő, hogy 90 000 Ft/hó bruttó bérleti díjat vállalna.  Gazdasági társaság keretén belül 

üzemeltetné a létesítményt, alkalmazott bevonásával. Majd leírja a pályázó a céljait. 

A teljes pályázat szintén csatolva van a jegyzőkönyv mellékleteként.  

Kéri a testület tagjait, hogy mondják el észrevételeiket.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Három pályázat érkezett be, mindegyik pályázat megfelel a formai kiírásoknak. A Füzi Agro 

Kft. a sörsátort biztosítaná ingyen a falunapokra, amely nem egy utolsó szempont. Mind a 

három pályázat véleménye szerint hasonlókat tartalmaz, talán a Valentin pályázatában több 

dolog szerepel, ami pozitívumként szolgál. 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Névszerinti szavazást javasolna, mivel Emmerling Józsefné képviselő asszonynak időközi 

elfoglaltsága miatt távoznia kell a testületi ülésről, ezért kéri, hogy tegye meg szavazatát. 

 

 

Emmerling Józsefné képviselő: 
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A szavazatával Szűcs Ákost és Szántó Ritát támogatja, Stettner Valentin és a Füzi Agro Kft. 

pályázatát nem támogatja. 

 

(Emmerling Józsefné 17.15 perckor távozik a testületi ülésről.) 

 

 

Grósz András képviselő: 

 

Elmondja, hogy eddig is a sörsátor a falunak ingyenes volt, azt Horváth Judit bérlő rendezte 

minden évben a sörgyárral. Ez valószínűleg az elkövetkezendő időben is így lenne.  

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

A nem pusztavámi pályázót, azért helyezzük egy picit hátrányba véleménye szerint, 

amennyiben van érvényes pusztavámi pályázó is. Olvasva a pályázatokat, az a meglátása, 

hogy a Rita végzi az iskolát, ő évek óta végzi ezt a tevékenységet, mint alkalmazott. Ő már jó 

pár falunapot is végigvitt, volt, amelyiket egyedül, így elég nagy tapasztalata van.   

Valentin pályázatát is jónak ítéli, hasonló Ritáékéhoz.  

Ő a Ritát támogatná, természetesen azzal a feltétellel, hogy amennyiben esetleges 2 hónapos 

fizetési elmaradás van, akkor azonnali felmondással jár a bérleti jogviszony. 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Elmondja, hogy mindenképpen egy olyan szerződést kell kötni az önkormányzatnak, amely 

számára a legelőnyösebb. A pályázatban vállaltakat is tartalmaznia kell természetesen.  

 

 

Frey Szabolcs képviselő: 

 

Szerinte is bizonyította már a Rita a rátermettségét, a boltvezetői végzettsége is meg lesz, ő is 

Ritát támogatná. 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Egyetért azzal az állásponttal, hogy Rita már gyakorlott. 

 

 

Dr. Légárdi Gábor jegyző: 

 

Mivel más hozzászólás nem érkezett, így elrendeli a szavazást.  

Elmondja, hogy a szavazás során Stettner Attila alpolgármester érintettség okán nem szavaz. 

 

A szavazás során sorrendben, egyenként –mint ahogyan azt Emmerling Józsefné képviselő 

asszonynál is megtette - megkérdezi a képviselőket:  

 

Ki az aki Szántó Rita és Szűcs Ákos pályázatát támogatja? 
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Zombó Norbert képviselő: 

 

Igen. 

 

 

Grósz András képviselő: 

 

Igen. 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Igen. 

 

 

Frey Szabolcs képviselő: 

 

Igen. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Nem. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

59/2015 (IV.23.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Szántó Rita és 

Szűcs Ákos Vértes Presszó bérleti jogára beadott 

pályázatát támogatja. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Megkérdezi a testület tagjait, hogy ki az aki a Füzi Agro Kft-t támogatja:  

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Nem. 
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Grósz András képviselő: 

 

Nem. 

 

 

Pintér István alpolgármester: 

 

Nem. 

 

 

Frey Szabolcs képviselő: 

 

Nem. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Nem. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 0 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

60/2015 (IV.23.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Füzi Agro Kft. 

Vértes Presszó bérleti jogára beadott pályázatát 

elutasítja.  

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Megkérdezi a testület tagjait, hogy ki az aki Stettner Valentin pályázatát támogatná? 

 

 

Zombó Norbert képviselő: 

 

Nem. 

 

 

Grósz András képviselő: 

 

Nem. 
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Pintér István alpolgármester: 

 

Nem. 

 

 

Frey Szabolcs képviselő: 

 

Nem. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: 

 

Igen. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

61/2015 (IV.23.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy Stettner 

Valentin Vértes Presszó bérleti jogára beadott 

pályázatát elutasítja. 

 

Felelős:  Lisztmayer János polgármester 

               Határidő: Azonnal 

 

 

9. napirendi pont: Egyebek 

 

Grósz András képviselő: 

 

Sokan kérdezik, hogy mikor lesz Pusztavámon ismételten fogorvos, illetve most hova 

tartozunk körzetileg, ahol ingyenes ellátást kaphat Pusztavám lakossága. 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

A jelenlegi helyettesek Adorján és Opra doktor urak, ők a sürgős eseteket ellátják Móron. A 

praxis megvásárlására jelentkező nincsen. A továbbiakról, amennyiben előremozdulás lesz 

akár milyen irányban, mindenképpen értesítjük a lakosságot. 

 

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

testület ülését bezárta. 

Kmft. 

  

Lisztmayer János                      Dr. Légrádi Gábor                       Grósz András 

                polgármester                                       jegyző                           jegyzőkönyv-hitelesítő 


