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JEGYZŐKÖNYV 
 

amely készült 2018. május 22-én, kedden 16.00 órakor megtartott Pusztavám Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli zárt ülésén. 

 

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

64-66. 

 

Jelen vannak: 
 

Lisztmayer János  polgármester 

Stettner Attila   alpolgármester 

Csordás Mihály  képviselő 

Ifj. Lisztmayer János  képviselő 

Pintér István   képviselő 

Stipsits Péter   képviselő 

Ujj József Attiláné  képviselő 

 

 

Dr. Hanák Mária  jegyző 

Leitnerné Pratsler Regina  jegyzőkönyvvezető 

 

 

Megjelentek:  
 

Varga Ferenc    külsős alpolgármester 

Fogarasi Csaba Lászlóné szakasszisztens 

 

 

Lisztmayer János polgármester: köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelent 

képviselőket. Megállapítja, hogy Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületéből 7 

képviselő jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes. A meghívóban szereplő 

napirendi pont elfogadását javasolja. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja egyhangú 7 igen 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

72/2018. (V.22.) határozata 

 

A napirendi pontokról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. május 22. napján megtartott 

testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 

Napirendi pontok:  

1./ A háziorvosi asszisztens személyéről, illetményéről döntés 

Előterjesztő: Lisztmayer János polgármester 
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Lisztmayer János polgármester: Felkéri jegyzőkönyv hitelesítőnek Stettner Attila 

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

 

Stettner Attila alpolgármester: Elvállalja. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen és 1 tartózkodás 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

73/2018. (V.22.) határozata 

 

A jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről 
 

Pusztavám Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2018. május 22. napján megtartott 

zárt testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének Stettner Attila alpolgármestert 

megválasztotta.  

 

 

Napirendi pontok:  

1. 1./ A háziorvosi asszisztens személyéről, illetményéről döntés 

Előterjesztő: Lisztmayer János polgármester 

 

 

Lisztmayer János polgármester: Átadja a szót Fogarasi Csabánénak 

 

Fogarasi Csaba Lászlóné: Szeretne itt maradni Pusztavámon. 33 éve dolgozik itt és 

tulajdonképpen az egész falut ismeri. Nem szeretné cserbenhagyni a falut, de viszont ő kap 

egy bizonyos összeget. Egyedül fog maradni a faluban, a doktornő minden második nap fog 

rendelni úgy gondolja, így teljesen magára lesz hagyva, mind betegellátás, mind a többi 

munka, amit csinálni kell. Most van egy másik asszisztens, aki leleteket, mindent beír. Most 

teljesen egyedül lesz, és ezért szeretne egy kicsit több pénzt kérni a testülettől és kéri, hogy 

támogassák, hogy ne maradjon Pusztavám itt ellátás nélkül. Végül is július 1-től még több 

munkájuk lesz, mert bevezetik a TÉR-ben kitöltendő törzskartont, ami kitöltésekor 

visszamenőleg is meg kell kérdezni a betegeket, hogy milyen betegségei vannak. Tehát ez 

elég sok plusz munka lesz. Január 1-től pedig életbe fog lépni a TÉR-ben lévő receptírás is. 

Szeretne itt maradni.  

 

Lisztmayer János polgármester: Megkérdezi a testület tagjait, hogy van-e valakinek 

hozzászólása.  

 

Stipsits Péter képviselő: Az előbb elhangzott, hogy szeretne Erika egy kicsit több pénzt 

kapni. Mihez képest szeretne több pénzt kapni? Most ki a munkáltató? 

 

Fogarasi Csaba Lászlóné: A mostani béréhez képest. A munkáltatója pedig most a doktornő.  

 

Lisztmayer János polgármester: A helyzet a következő: Csillag Márta doktornő július 1-től 

elmegy. Erika azért van itt, mert július 1-től a doktornő megszünteti a munkaviszonyát, a 
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háziorvosi ellátás pedig helyettesítéssel kerül ellátásra. Az a megoldás kínálkozik, illetve az a 

lehetőség van, hogy Erika közalkalmazottként fog dolgozni ugyanabban a munkakörben, 

ugyanabban a rendelőben annyi különbséggel, hogy közalkalmazott lesz. Amit még tudni kell, 

hogy neki van egy bére, amit jelen pillanatban Csillag Márta doktornő meghatározott. Ő ennél 

a bérnél szeretne egy kicsikét többet, ő kéri Erikától, hogy mondja meg, hogy mi az összeg, 

amire ő mindenféleképpen gondol. Ez azért fontos, mert a képviselő-testületnek döntést kell 

hoznia különféle dolgokban. Az egyik az, hogy Erikát közalkalmazottként alkalmazzuk, a 

másik az, hogy milyen bérrel fogjuk alkalmazni Erikát július 1-től. Azért nem tűr ez sok 

halasztást, mert ő pénteken fog találkozni Papp Katalin doktornővel. Jelen állás szerint Csillag 

Márta doktornőt ő fogja helyettesíteni itt Pusztavámon. Hogy teljes legyen a kép, van egy 

lyukunk az augusztus hónap, ahova helyettesítést kell keresnünk. Ami mindenféleképpen az 

Erika mellett szól, a több évtizedes tapasztalat, a helyettes doktornő jelen pillanatban a 

nagyvelegi doktornő. Ha gyakorlatilag bármilyen egészségügyi probléma fel fog merülni, első 

körben a pusztavámi emberek a megszokott emberhez fognak fordulni és nem a velegi 

doktornőt fogják felhívni, szemben azzal, hogy jelenleg Csillag Márta doktornő itt lakik a 

településen és őt eddig bármikor el lehetett érni.   

 

Pintér István képviselő: Hányszor fog helyettesíteni egy héten Papp Katalin doktornő? 

 

Lisztmayer János polgármester: Pontosan még nem tudja megmondani, úgy tudja, hogy 

heti 15 óra kötelező rendelés van előírva, de pénteken fog eldőlni pontosan, mivel a 

doktornővel szerződnünk kell. Megkéri Erikát, hogy mondja el, hogy milyen bérre gondolt.  

 

Fogarasi Csaba Lászlóné: Most jelenleg 302 e Ft a bruttó bére, és ő 350 e Ft bruttót szeretne 

kérni, mivel két ember és egy fél orvos munkáját fogja végezni.  

 

Stipsits Péter képviselő: Most Papp Katalin doktornő átveszi a gyermekorvosi dolgokat is? 

Volt szó Kerekes doktor úrról is, hogy ő ki fog járni.  

 

Lisztmayer János polgármester: Vegyes körzet vagyunk, így át fogja venni a 

gyermekorvosi dolgokat is. Erikától megkérdezi, hogy e mellett a bruttó bér mellett utazási 

költségtérítést is kapott? 

 

Fogarasi Csaba Lászlóné: Igen, 10 000 Ft-ot kapott havonta.  

 

Lisztmayer János polgármester: Ezt a bruttó bér felett szeretné?  

 

Fogarasi Csaba Lászlóné: Igen. 

 

Lisztmayer János polgármester: Ezen kívül még van egy olyan dolog, hogy ezen felül 

közalkalmazottként még 10 000 Ft caffeteriát is kell adni majd.  

 

Varga Ferenc külsős alpolgármester: Erikát megkérdezni, hogy eddig is kapott-e caffeteria-

t? 

 

Fogarasi Csaba Lászlóné: Nem, évente egyszer 30 000 Ft ruhapénzt kapott.  

 

Lisztmayer János polgármester: Megköszöni Erikának a tájékoztatást.  
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16:15 Fogarasi Csaba Lászlóné távozott az ülésről. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: A helyzet a következő: Amit most pontosan nem tudunk 

megmondani csak nagyságrendileg tudjuk megmondani mi az az állami finanszírozás, amit az 

államtól fogunk kapni. Pontos számokat nem tudunk még. Amit most Ti láttok és tudtok, 

hogy van egy 350 EFt-os igény Erika részéről + a benzinpénz. Ez összességében azt jelenti, 

hogy 360 EFt egy hónapban. Caffeteria az így is jár meg úgy is jár. Mert a költségvetési 

keretszámok meghatározásakor eldöntöttük, hogy a közalkalmazottaknak 10 000 Ft/hó 

caffeteria jár. A másik információ, amit nem akart előtte mondani, hogy beszélt ma a 

doktornővel. A doktornő helyettesítési díja 650 EFt/hó. Ha ezt a két számot összeadjuk, akkor 

az önkormányzatnak így durván egy 1 MFt-ba fog kerülni jelen pillanatban a háziorvosi 

szolgáltatás. De ezt úgy kell azért nézni, hogy 700-800 EFt környékén biztos, hogy fogunk 

kapni állami finanszírozást. Összességében akkor is meg fog jelenni egy pár százezer forintos 

többletkiadás, ami jelen pillanatban a költségvetésünkben nincsen betervezve. Átadja a szót 

dr. Hanák Mária jegyzőnek.  

 

 

Dr. Hanák Mária jegyző: Az állami finanszírozó szervvel kell nekünk július 1-től szerződést 

kel kötni a finanszírozásra. Pontos számot nem tudtak nekünk mondani. Hozzávetőlegesen 

800-900 EFt/hó a finanszírozása ennek a feladatnak vegyes háziorvosi körzet esetén. A 

lakosságszámunk ehhez a finanszírozáshoz 2597 fő. A jogszabály határozza meg, hogy 

minden hónapban mennyi a díj. Az alapdíj az 197 EFt. Azért nem tudnak pontos számot 

mondani, mert ez különböző szorzókkal növekszik. Pl. minden hónapban egy 

teljesítményjelentést kell adni az orvosnak, hogy hány beteget látott el, hánynál volt kinn 

látogatni, hányat utalt be stb. Ezek mind-mind szorzószámokat jelentenek. Ezzel növekszik a 

finanszírozás havonta. Ez mindig attól függ, hogy abban a hónapban milyen ellátást 

biztosított, illetve milyen területet látott el a doktornő. De a hozzávetőleges szám 800-900 

EFt. Polgármester úr említette a doktornőnek a helyettesítési díját. A hölgy, amint már 

említette a bérigénye bruttó 350 EFt, ehhez hozzájönnek a járulékok, amit az 

önkormányzatnak kell állnia, hozzájön a caffeteria, ha Önök megszavazzák plusz 

benzinköltség térítés is havi szinten. Csillag doktornő vállalkozóként 48 000 Ft havi rezsi 

hozzájárulást fizet. Ez most megszűnik, a rendelő teljes rezsiköltsége az önkormányzatot 

fogja terhelni.  

 

 

Lisztmayer János polgármester: A helyzet borzasztóan egyszerűvé válik, mivel a doktornő 

akkor hajlandó elvállalni a helyettesesítést, ha az Erika lesz az asszisztenciája.  

 

 

Stipsits Péter képviselő: Ez a feltétele a doktornőnek? 

 

 

Lisztmayer János polgármester: Gyakorlatilag jelen pillanatban nem vagyunk olyan 

helyzetben, hogy mérlegelni lehessen és kelljen. Kijelentette, hogyha az Erika marad akkor 

jön és akkor van július 1-től orvos. A másik oldalon ott van, hogy az Erika mennyi pénzért 

hajlandó maradni. Jelen pillanatban tetszik vagy nem tetszik, de van egy ultimátum.  
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Stipsits Péter képviselő: Ez az egy doktornő az egyetlen lehetőségünk helyettesítésre? Azért 

kérdezi, mert sajnos negatív tapasztalata van vele kapcsolatban. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: Elég sok helyen megjelentek a hirdetéseink, és beszélt is 

több orvossal is. Jelen pillanatban, ha azt szeretnénk, hogy július 1-től ne legyen törés az 

egészségügyi ellátásban, akkor sajnos nincs más lehetőségünk. Azt is tudnia kell a testületnek, 

hogy a doktornő év végéig vállalja ezt a feladatot. Nem biztos, hogy hosszú távon fogja ezt a 

helyettesítést csinálni. Szóval gyakorlatilag, amiről most döntünk – legalábbis az orvos 

személyéről – az most egy fél év. Változatlanul hajtja és keresi az orvosokat, mert a jó 

megoldás az az, ha saját orvosunk van. Van, aki jönne még helyettesíteni, de jelen pillanatban 

ez tűnik most biztosnak, és azt javasolja, hogy a biztos felé kell elmenni.  

 

 

Varga Ferenc külsős alpolgármester: Az Erikánál egyértelmű, hogyha közalkalmazott lesz, 

akkor járulékos költségei is vannak. De a doktornőnél a helyettesítésre jönnek még költségek? 

 

 

Lisztmayer János polgármester: Nála nincsen. A 650 EFt-ba benne van a doktornőnek 

minden: az utazási költsége stb. 

 

 

Sipsits Péter képviselő: Igaz, hogy hallottuk, hogy a doktornő csak akkor hajlandó idejönni, 

ha az Erika lesz az asszisztense, de a közalkalmazotti bértábla szerint mekkora a fizetése egy 

ilyen asszisztensnek? Mert most hallottunk egy igényt, de nem tudjuk, hogy mekkora lenne az 

a fizetése? 

 

 

Lisztmayer János polgármester: A jegyző asszony megnézte, teljesen nincsen az OKJ-s 

bizonyítványa letisztázva, de most úgy nézne ki, hogy ha közalkalmazotti béren lenne 

foglalkoztatva, a bére 251 EFt lenne, de a jelenlegi bére is magasabb. Illetve még egyszer 

elmondja, hogy elhangzott az az igény, hogy ő 350 EFt-ért szeretné végezni ezt a 

tevékenységet. 

 

 

Varga Ferenc külsős alpolgármester: Ha megszavazza ezt neki a testület ezt a bért, és ő 

három ember helyett fog dolgozni, ez azt jelenti, hogy neki lesz egy céges mobiltelefonja ahol 

ő elérhető lesz akár egy orvos, lehet őt bármikor keresni? 

 

 

Lisztmayer János polgármester: Nem tud rá válaszolni, mert még nem hoztunk döntéseket. 

Ha hozunk döntéseket, annak függvényében tudunk tovább menni és szerződéseket kötni.  

 

 

Stipsits Péter képviselő: Ez akkor most azt is jelenti, hogy ő napi nyolc órában nem is tudja 

elvégezni a munkáját ezért kell ilyen fizetést adni, mert több időt kell töltenie a munkahelyén? 

 

Lisztmayer János polgármester: Szerinte nem így van, mert jelen pillanatban ott ül a 

doktornő mellett négy órában egy hölgy, aki a gépeléseket és egyéb ilyen jellegű dolgokat 
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csinálja. Az Erika munkájának az egyik része – ami az egyik nagyon fontos talán – hogy kijár 

az emberekhez. A doktornő is kijár, de Erika az, aki kimegy és injekciózik stb.  

 

 

Ifj. Lisztmayer János képviselő: Milyen szerződést kötünk vele, abban az esetben, ha 

átvesszük?  Ez egy határozott idejű szerződés lesz? 

 

 

Lisztmayer János polgármester: Ha határozott idejű szerződést kötök, akkor 

bizalmatlanságot feltételezhet. Tehát határozatlan idejű szerződést lenne célszerű kötni. Vagy 

mit írunk egy határozott idejű szerződésbe? 1 évet? Miért? 

 

 

Stipsits Péter képviselő: Azért, mert változhat a státusz, mert, ha jön egy olyan orvos, aki 

nem helyettesít, hanem a praxist átveszi, akkor onnantól kezdve mi visszaadnánk őt az 

orvosnak asszisztenciának. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: Ha az orvos visszaveszi. Figyeljetek, az éremnek van pár 

oldala. Nem muszáj neki visszavenni, illetve nem muszáj neki vele dolgozni. Határozatlan 

idejű szerződés lesz a jó véleménye szerint. 

 

 

Csordás Mihály képviselő: Annyi kérdése lenne, most így ha összerakjuk a képet: a 

szolgáltatás színvonala valamennyivel gyengébb lesz, mert kevesebbet tölt itt majd a 

doktornő. Az Erika próbálja azért majd valamilyen szakmai dolgokban helyettesíteni, amit 

meg tud oldani megold, ami meg orvosi témakör, azt úgyis az orvos tudja megoldani. A 

szolgáltatás színvonala tehát valamelyest visszacsökken, egy emberrel kevesebb fogja ellátni 

a feladatot – mert akkor már harmadik ember nincsen - , illetve most akkor még egy jókora 

bértömeget ki kell fizetni, ha az Erika bejön közalkalmazotti státuszba. Ennek így kell 

lezajlódnia? Egyik oldalon növekedés, a másik oldalon csökkenés. A színvonal biztosan 

csökkenni fog, mert az Erikának sem lesz annyi ideje, hogy két embernek a munkáját 

folyamatosan megoldja, a doktornő sem lesz itt és akkor a másik oldalon egy jókora 

pénzösszeget ki kell fizetni az önkormányzatnak. Tehát az egészségügyi rendszer 

finanszírozása így működik?  

 

 

Lisztmayer János polgármester: Igen, ez a rendszer így működik. 

 

 

 

Stipsits Péter képviselő: Hallott már olyant, hogy egyes településen vannak orvosi cégek, 

akik szolgáltatásként végzik havi x forintért az ilyen jellegű helyettesítés. Ez nem lehetett 

volna nekünk opció? Arra van finanszírozás vagy nincs? Mert most arról beszélünk, hogy 1 

MFt környéki összegbe vagy még többe is fog kerülni az egész és abból finanszírozott az 

állam 800-900 EFt-ot ebben az esetben. Ez az egyetlen járható utunk?  

 

 

Csordás Mihály képviselő: Ilyenkor mi van a kártyapénzzel? Az hova megy? 
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Lisztmayer János polgármester: Azt nem tudja, hogy hova megy a kártyapénz, annyit tud, 

hogy a praxis fél évig a doktornőé. Sokkal egyszerűbb helyzetben lennénk, ha most 2018. 

december 20-án beszélgetnénk. Fél évig a praxis még a doktornőt illeti meg. Nagyon nem 

akarnak jönni úgy az orvosok, hogy praxist vásárolnak meg.  Nem titok, 4 MFt-4,2 MFt 

környékén árulják egyébként a praxisokat. 

 

 

Csordás Mihály képviselő: Ha letelik ez az időszak, akkor mi van? 

 

 

Lisztmayer János polgármester: Az önkormányzatra száll a praxis. Pénzt akkor sem lehet 

belőle csinálni. 

 

 

Csordás Mihály képviselő: Viszont, ha jön valaki, annak nem kerül majd már semmibe. 

 

 

Lisztmayer János polgármester: Igen, ez így van. Van egy fél évünk, azért gondolja, hogy 

ez így egy elfogadható megoldás abból a szempontból, hogy ezalatt a fél év alatt lehet lassan 

arról gondolkodni, amit a Péter mondott.  

 

 

Csordás Mihály képviselő: A Praxist az önkormányzat nem veheti meg, mert az kevesebb 

kiadás lenne. Utána meg már lehet, hogy kelendőbb lenne. Az önkormányzatnak nincs joga 

erre?  

 

 

Pintér István képviselő: Véleménye szerint érthető, amit János mondott. Alig van orvos, 

most lett egy megoldás, ezt kell elfogadni. 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: Egy valami nem hangzott el, ha tartósan helyettesítő 

orvosunk van, akkor a támogatás folyamatosan csökken majd. Tehát jövőre lehet, hogy nem 

900 EFt-ot fog adni az állam, hanem csak 700 EFt-ot. Ha eltelik megint egy félév, akkor már 

csak 600 EFt-ot. Tehát az önkormányzatnak mindig többet kell beleraknia.  

 

 

Stipsits Péter képviselő: Attila, a múltkor Te említetted, hogy amikor voltál Kistérségi 

ülésen és ott valamelyik polgármesterrel beszéltél, hogy ők a helyettesítésből kiszálltak és 

pont egy ilyen szolgáltatót kerestek meg.  

 

 

Stettner Attila alpolgármester: Ez egy másik település, ahol ugyanígy idős orvos van, és 

minden település orvosának kell, hogy adjon ügyeletet, és neki is kéne ügyeletet adni, de ő 

korára tekintettel már nem akarta vállalni, erre volt az a megbízás. Ez Kincsesbánya 

településen van.  

 

 

Stipsits Péter képviselő: Tőlünk ki fog ügyeletet adni? Ugyanez a doktornő? 
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Lisztmayer János polgármester: Ő úgy tudja, hogy a Csillag Márta doktornő fog ügyeletet 

adni változatlanul. Attól, hogy ő mint háziorvos befejezi a tevékenységét, attól ugyanúgy 

ügyeletet fog adni vállalkozás formájában. Összességében az önkormányzati szinten 200-400 

EFt között lesz havonta ez a pénz. A másik dolog, ami kiesést jelent, amit Mária mondott, 

hogy félév után kiesik 350 EFt bevétel, amit eddig a doktornőtől kaptunk. A harmadik dolog, 

amit a Péter feszegetett, hogy jelen pillanatban nem igen működik ez a másik szervezetes 

megoldás. A rendelkezésre álló információk alapján Papp Katalin doktornő a legbiztosabb.  

 

 

Ifj. Lisztmayer János képviselő: Valaki jönne január 1-től? Arról lehet már tudni valamit? 

 

Lisztmayer János polgármester: Nem tudni még. 

 

Stiptis Péter képviselő: Akkor a heti 15 órát kell akkor a doktornőnek itt lennie? Eddig volt a 

Csillag Márta doktornő mellett egy 4 órás adminisztrátor és a 8 órás ápoló? Mind a kettőt ő 

alkalmazta?  A 4 órás adminisztrátort pedig el fogja bocsátani akkor július 1-től? 

 

 

Lisztmayer János polgármester: Nem, mindkét hölgy munkaviszonyát fel fogja mondani. 

Erika pedig át fog kerülni közalkalmazotti munkakörbe. Megszűnt a vállalkozása a 

doktornőnek, megszűnik a munkakör. Ők töltik a szabadságukat. Az, hogy kellet a másik 4 

órás hölgy vagy nem kellett, az véleménye szerint teljes egészében orvos függő. Azt kell első 

körben megszavaznunk, hogy Erikát átvesszük közalkalmazotti munkaviszonyba, illetve azt, 

hogy 350 EFt-os bruttó bérrel vesszük át. Ezt név szerint szeretné megszavaztatni. Sajnos 

kényszerpályán vagyunk, mert ha azt mondjuk, hogy nem, akkor hogyan lesz tovább. 

 

 

Varga Ferenc külsős alpolgármester: Véleménye szerint, ha már egy helyettesítő orvos jön, 

akkor legalább az asszisztens legyen olyan, akiben megbíznak, akit ismernek, akit 

megszoktak az emberek.  

 

 

Több hozzászólás nem volt, így polgármester úr szavazást rendelt el, hogy 2018. július 1-től 

Fogarasi Csaba Lászlónét közalkalmazottként foglalkoztassa az önkormányzat. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja egyhangú 7 igen 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

74/2018.(V.22.) határozata 

 

szakasszisztens foglalkoztatásáról 
 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. július 1. napjától Fogarasi Csaba 

Lászlóné szakasszisztenst közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatja. 

Felhatalmazza a polgármestert a közalkalmazotti jogviszony létesítésével kapcsolatos intézkedés 

megtételére. 
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Tovább folytatva az ülést polgármester úr szavazást kér arra vonatkozóan, miszerint 

indítványozza név szerinti szavazás megtartását a háziorvosi asszisztens illetményével 

kapcsolatosan.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja egyhangú 7 igen 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

75/2018.(V.22.) határozata 

 

név szerinti szavazásról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fogarasi Csaba Lászlóné 

közalkalmazott illetményével kapcsolatosan név szerinti szavazást rendel el. 

 

 

Polgármester úr név szerinti szavazásra bocsátja, hogy Fogarasi Csaba Lászlóné 350.000 Ft 

bruttó bérét, havi 10 EFt útiköltség térítését + havi 10 EFt caffeteria juttatását. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen, 1 nem 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

76/2018.(V.22.) határozata 

 

szakasszisztens illetményéről 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fogarasi Csaba Lászlóné 2018. július 

1. napjától esedékes illetményét bruttó 350.000 Ft/hó összegben állapítja meg. Az illetmény 

mellé 10.000 Ft/hó útiköltségtérítést és 10.000 Ft/hó cafetériát állapít meg. 

 

 

Több hozzászólás, napirendi pont nem volt, ezért polgármester úr az együttes ülést bezárta. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Lisztmayer János        dr. Hanák Mária 

polgármester          jegyző 

 

 

  

Stettner Attila 

jegyzőkönyvhitelesítő 


