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Jegyzőkönyv 

 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2008. február 26-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 

                                               Hornyák András   képviselő 

                                               dr. Andrásfalvy András Ders  képviselő                       

                                               Orosz Béla    képviselő 

                                               Oláh Gábor     képviselő 

 

Távolmaradók:          Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő 

Kajzer Antalné   képviselő 

             

  

Tanácskozási joggal               

jelen van:                               Dr. Kosztyi Emma   jegyző 

  

Sóskút község részéről jelen vannak:  

Kőnig Ferenc    polgármester  

Csernyák Péter   alpolgármester  

Bereczkiné Ulehla Anna  képviselő 

Chrenkó Edina   képviselő 

Chrenkó Gábor   képviselő  

Szalay Hajnalka   képviselő  

Szimandl Zoltán   képviselő  

Pataki Imre    képviselő  

Sófalvi Ferenc   képviselő 

Csékeiné Bálint Márta  képviselő 

dr. Újházi Miklós   jegyző 

  

  

  

König Ferenc Sóskút polgármester: 

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. 

  

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere: 

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

tagjából jelen van 6, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
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1. napirendi pont:  
 

Az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyvtár 2008 évi költségvetése. 

A napirendi pont a sóskúti képviselő-testülettel együttesen került megtárgyalásra. 

  

A napirend tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, ami a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi. 

  

dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője: 

Sajnálatát fejezi ki hogy a pusztazámori tagintézmény fenntartója részéről senki nem jelent 

meg. Az intézményekkel valamint az iskolaszékkel való egyeztetésen. Kérdésként merült fel a 

szülők részéről, hogy 2008. szeptember 1-jén megmarad e a Pusztazámori Tagintézmény és 

lesz e négy osztály.  

  

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere:  

Szeretne információkat kapni, a gyereklétszámra vonatkozóan. Elmondja, hogy meghívót nem 

kaptunk az egyeztetésre, csupán szóbelit. Nem érti, hogyan kérdezhet ilyet egy pusztazámori 

szülő, ugyanis azon a közmeghallgatáson, amelyen az iskola jövőjével kapcsolatos kérdéseket 

tisztáztuk, egyértelműen állást foglalt a testület, hogy maradjon meg az iskola és ezért 

mindent meg fog tenni. 

 

dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője:  

280 gyerek jár az iskolába, ebből 38 fő a pusztazámori tagintézménybe jár.  

Pusztazámori biztatásra bevezettük a természetbeni juttatásokat, (cafetériát) amelynek összege 

250 ezer forint /fő.   

  

dr. Kosztyi Emma Pusztazámor jegyzője:  
Úgy látja, hogy a bevételben szerepel a Pusztazámor Önkormányzata által átadandó 

pénzeszköz, amelyet természetesen a pontos adatok és a két önkormányzat közötti 

megállapodás aláírása után határoznak meg és pontosítanak.   

  

Dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője:  

Elmondja, hogy 5 felé bontották meg a működési költségeket: általános iskola, művészeti 

iskola, intézményműködtetés, napközi, pusztazámori tagintézmény. Ez a változás az 

előzőekben megküldött anyaghoz képest, amit a pusztazámori képviselők is megkaptak. 

  

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere: 

A minőségi bérpótlékokkal kapcsolatban kérdezi, hogy betervezni kötelező, de a kifizetés 

kötelezettségéről a jogszabály nem rendelkezik. 

  

Dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője:  

Elmondja, hogy az egyeztetés során megbeszélték, hogy esetlegesen novemberben lehet 

kifizetni a minőségi bérpótlékokat azoknak, akik erre jogosultak. 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere:  

Megszavaztatja az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola 2008. évi költségvetését. 

  

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva 
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10/2008. (02.26.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Az Andreetti Károly Általános és Művészeti közös fenntartású iskola 2008. évi 

költségvetése 

Sóskút Község és Pusztazámor Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete jelen 

határozat melléklete szerint jóváhagyja a sóskúti Andreetti Károly Általános és 

Művészeti Iskola 2008. évi költségvetését. 

  

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

  

Az együttes ülést bezárta és felkérte a képviselőket, hogy egy másik terembe menjenek át, 

ahol folytatják a testületi ülést.  

 

 

2. Napirend 

  

Zsámbéki Színház támogatása 

 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere: 

Elmondja, hogy ismét megkereste a Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Közhasznú Egyesület 

képviselője, Mátyás Irén, hogy még egyszer, várhatóan utolsó alkalommal nyújtson segítséget 

a pályázat benyújtásában az önkormányzat.  

  

  

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármester: 

Megszavaztatja, hogy a testület támogatja-e a pályázat benyújtását. 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

  

 

11/2008. (02.26.) számú Képviselő-testületei határozat 

Tárgy: Pályázat beadása hivatásos szabadtéri színházak támogatására 

Pusztazámor község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 

nyújt be a Kulturális Örökség Minisztériuma által kiírt hivatásos szabadtéri színházak 

támogatására.  

  

Határidő: 2008. március 30.     Felelős: Polgármester 

 

 

3. napirend 

 

Előterjesztés az Pusztazámor Község Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről 

szóló 1/2007. (II.12.) számú rendeletének módosítására. 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek 

  

  

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy a módosításra azért került sor, mert a MÁK az elmúlt hét folyamán közölte az 

állami támogatások végső összegeit, amely a legutolsó módosításhoz képest eltérést mutat a 



 4 

működési bevételek és az önkormányzatok költségvetési támogatása között. A költségvetés 

főösszege és a kiadások változatlanok.  

  

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármester: 

Megszavaztatja a rendeletmódosítást. 

  

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

Pusztazámor Község Önkormányzatának 3/2008. (II.29.) számú rendelete az 

önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II.12.) számú rendeletének 

módosításáról.  

Rendelet mellékelve. 

 

 

4. Napirend 

  

Tájékoztató a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ- továbbiakban PRHK – 

egyes kérdéseivel kapcsolatosan.  

  

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármester: 

Elmondja, hogy a Pilisi Parkerdő Zrt., Pusztazámor Község Önkormányzata és az Utilis 

Szolgáltató Kft. feljegyzést készítettek a Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri 

Hivatalának Kommunális Ügyosztálya felkérésére.  

Ismerteti a levél tartalmát. Tájékoztatja a képviselő-testületet a tárgyalások jelenlegi állásáról. 

  

Békési Géza alpolgármester: 

Reményét fejezi ki, hogy legalább 100 millió forintot fog ebből Pusztazámor Község 

profitálni, amennyiben ez jóváhagyásra kerül.  

  

 

5. Napirend 

 

Egyebek 

  

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármester: 

Elmondja, hogy mozgó italboltra kértek hozzájárulást, amelyet a Képviselő-testület, mint a 

közterület tulajdonosa nem támogat. Reméli ezzel képviselő társai is egyetértenek.  

  

Orosz Béla képviselő: 

Kérni szeretné, hogy hathatós intézkedéssel szüntessék meg a régi kocsma épülete előtti 

italozást. Ha kell, akkor a boltost szólítsák fel, zárják le a területet.  

  

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármester: 

Javasolja, hogy rendeletben tiltsuk meg a közterületen történő alkoholfogyasztást. Központi 

rendeletben ugyan benne van, azonban szükségét érzi a helyi szintű szabályozásnak. 

Ideiglenes intézkedésként, mivel 2008. március 15-én koszorúzási ünnepség lesz, (amelyre 

invitálja a képviselőket) javasolja lezárni a szóban forgó területet.  
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Ismerteti a képviselőkkel, hogy március végére, április elejére az Öreg Tölgy Fogadóba helyi 

vállalkozókat, illetőleg olyan kapcsolatokkal rendelkezőket hívnának meg egy baráti 

beszélgetésre, akik befektetőket tudnának hozni a településre. Kéri, hogy gondolkodjanak és 

tegyenek javaslatokat a meghívottakra.  

  

 

 

Több napirendi pont, kérdés, hozzászólás nem volt, az ülést Pátrovics Benedek 

polgármester berekesztette 19:50-kor. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kosztyi Emma                                                                Pátrovics Benedek 

                      jegyző                                                                             polgármester 


