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Jegyzőkönyv 

 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-

i Sóskút Község Képviselő-testületével közös testületi üléséről 

 

Helye: Sóskút tanácsterme 

 

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint 
 

Pusztazámor község részéről jelen vannak:            

                                               Pátrovics Benedek   polgármester, 

                                               Békési Géza    alpolgármester 

                                               dr. Andrásfalvy András Ders képviselő         

Hornyák András   képviselő 

                                               Kajzer Antalné   képviselő  

 

Távolmaradók:           

                                               Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő  

Oláh Gábor     képviselő  

Orosz Béla    képviselő  

 

Tanácskozási joggal jelen van: dr.Kosztyi Emma jegyző 

 

 

Sóskút község részéről jelen vannak:  
König Ferenc    polgármester  

Csernyák Péter   alpolgármester  

Bereckiné Ulehla Anna  képviselő  

Chrenkó Edina   képviselő 

Chrenkó Gábor   képviselő 

Csékeyné Bálint Márta  képviselő 

Pataki Imre    képviselő 

Sófalvi Ferenc   képviselő 

Szalay Hajnalka   képviselő 

Szimandl Zoltán   képviselő  
 

Tanácskozási joggal jelen van: dr. Újházi Miklós jegyző  
 

 

1. napirendi pont:  

 

1.  Előterjesztés a Pusztazámori Általános Iskola tagintézménnyé válásáról 

     Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

 

König Ferenc Sóskút polgármestere: 

Üdvözölte a megjelenteket és megállapította, hogy a Képviselő-testület teljes létszámban jelen 

van, az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Chrenkó Edinát kérte fel. A 

napirendi pontokat az alábbi kiegészítésekkel és módosításokkal a Képviselő-testület 

egyhangúlag elfogadta. 
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Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere: 

Szintén üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a pusztazámori Képviselő-testület 8 

tagjából jelen van 5, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 

A napirend tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján készült, mely a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi. 

 

Dr. Újházi Miklós:  

Ismerteti, hogy a Kulturális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Társulási 

Megállapodást. 

Sok feladatot nem tudunk végrehajtani, de január végéig elkészítjük ezeket. A tényleges 

összeolvadási folyamatnak 2008. januárjáig kell megtörténnie, de ennek ellenére nem látja 

akadályát, hogy a két iskola együttműködjön. 

 

Pátrovics Benedek: Köszönjük a lehetőséget és mi is partnerei vagyunk az 

együttműködésnek! 

 

Dr. Újházi Miklós: Azt javasolja, hogy a zámori alkalmazottak - gondol a technikai 

személyzetre és a könyvtárosra - 2007. december 31-éig maradjanak zámori alkalmazásban. 

A Magyar Államkincstár azt mondta, hogy egy intézménynek egy költségvetése lehet. 

 

Csékeyné Bálint Márta sóskúti képviselő: 
Elmondja, hogy reméli a pusztazámori Képviselő-testület értékelni fogja, hogy megnőtt a 

Sóskúti iskola igazgatónő feladata a pusztazámori tagiskolával. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Véleménye szerint Pusztazámor eddig is fizette a közös fenntartású intézmény rá eső 

kiadásait, ezt ezután is fizetni fogja. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy Pusztazámor úgy gondolta, hogy Mészáros Ildikó a (pusztazámori) iskola 

igazgatója maradna tagintézmény vezető, a jelenlegi vezetői pótlékával és bérével, mivel a 

törvény szerint tagiskolának kötelező, hogy legyen vezetője. A Sóskúti Iskola igazgatónője, 

természetesen egyéb hatásköröket is leoszthat még a tagintézmény vezetőjére, de legfőbb 

feladata, hogy működjön az intézmény. Tulajdonosi szempontból ő felel az intézmény 

vagyonáért. 

 

Dr. Újházi Miklós:  

Elmondja, hogy a személyi kérdés még nyitott. A sóskúti iskolaigazgató gyakorolja majd a 

munkáltatói jogokat a pusztazámori iskola valamennyi dolgozója felett.  

Javasolja a 8.2. pont utolsó pontjának módosítását. 

Helyesen a mondat: A jelenleg önálló iskolaként működő Pusztzaámori Általános Iskolában 

foglalkoztatott közalkalmazottak munkáltatója 2007. szeptember 1-től a sóskúti Andreetti 

Károly Általános Művészeti Iskola és Könyvtár Igazgatója lesz.  

 

Sóskút képviselő-testület – alapító okirat, társulási megállapodás 2 tartózkodás mellett a 

102/2007. (08.30.) határozatával egyhangúlag elfogadva 
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Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere: 

Szavazásra teszi fel a társulási megállapodás elfogadását. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

47/2007. (08.30.) számú Képviselő-testületei határozat 

Tárgy: Társulási megállapodás oktatási nevelési feladatokat ellátó intézményfenntartó 

társulásról (1-4) osztályra is kiterjesztve Sóskút Önkormányzatával. 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a melléklet 

szerint elfogadja a társulási megállapodást. 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Pátrovics 

Benedek polgármestert a Társulási megállapodás aláírására és az ezzel kapcsolatos 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere: 

Szavazásra teszi fel a Pusztazámori Általános Iskola alapító okiratának visszavonását, 

törzskönyvi nyilvántartásból való törlésének elfogadását. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

48/2007. (08.30.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Pusztazámori Általános Iskola alapító okiratának visszavonása, törzskönyvi 

nyilvántartásból való törlése 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Pusztazámori Általános Iskola Alapító Okiratát visszavonja 2007. szeptember 1-el. 

Felhatalmazza a jegyzőt a MÁK-nál való eljárásra, törzskönyvi nyilvántartásból való 

törlésre és az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2007. december 31.     Felelős: jegyző 

 

 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere: 

Szavazásra teszi fel az Andreetti Károly Általános, Művészeti és Könyvtár alapító okiratának 

elfogadását. 

 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 
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49/2007. (08.30.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Az Andreetti Károly Általános, Művészeti és Könyvtár alapító okiratának 

elfogadása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, Andreetti 

Károly Általános, Művészeti és Könyvtár alapító okiratát a melléklet szerint elfogadja és 

az intézményt, a melynek tagintézménye Pusztazámor Munkácsy út 1. 2007. szeptember 

1-el megalapítja. Felhatalmazza Pátrovics Benedek polgármestert az ezzel kapcsolatos 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2007. december 31.     Felelős: polgármester 
 

 

 

 

 
 

 

 

Több napirendi pont, kérdés, hozzászólás nem volt, az együttes ülést Pusztazámor 

részéről Pátrovics Benedek polgármester 19:40 órakor berekesztette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kosztyi Emma                                                                Pátrovics Benedek 

                      jegyző                                                                             polgármestere 

 

 


