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Jegyzőkönyv 

 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 20-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 

Kajzer Antalné   képviselő 

Orosz Béla    képviselő 

 

Távolmaradók:   Holinszkiné Bachoffer Klára  képviselő 

     dr. Andrásfalvy András Ders  képviselő 

     Oláh Gábor    képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: dr. Kosztyi Emma jegyző 

 

Sóskút község részéről jelen vannak: 

 

König 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 Sóskőt 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 5 fő, az ülése határozatképes, azt megnyitja. 
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Javasolt napirend: 

 

 

1. Pályázat kiírása az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyvtár 

igazgatói megbízására 

 

2.   Az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyvtár, valamint a 

      Pusztazámori Tagintézménye és a Napköziotthonos Óvoda működésével  

      kapcsolatban készült szakértői anyag megvitatása. 

 

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

 

1. napirendi pont 

 

A napirend tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, ami a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi. 

 

Bereczkiné Ulehla Anna sóskúti képviselő: 

Javasolta, hogy a pályázati kiírásba kerüljön a törvény szerinti szöveg, „...”. az adott nevelési-

oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges a 17.§ (1)-(2) 

bekezdésében felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-

szakvizsga, középiskolában – ha e törvény másképp nem rendelkezik – egyetemi szintű tanári 

végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga, másodszor és további 

alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett 

intézményvezetői szakképzettség” –et írjanak elő. 

 

dr.Újházi Miklós Sóskút jegyzője: 

Véleménye szükségtelen ezt beleírni a pályázatba, mivel a törvényből következik, de semmi 

akadálya annak, hogy a kiírás tartalmazza a törvényi hivatkozással együtt. 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere: 

Megszavaztatja az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyvtár igazgatói 

pályázatának kiírását. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

12/2008. (03.20.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyvtár igazgatói 

pályázatának kiírása 

Sóskút Község és Pusztazámor Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete jelen 

határozatot a mellékelt tartalommal, alábbi kiegészítéssel jóváhagyja a sóskúti Andreetti 

Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyvtár igazgatói pályázatának kiírását. 

 

Felkéri Sóskút Községi Önkormányzat jegyzőjét a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2008. május 31. 
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2. napirendi pont 

 

Az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyvtár, valamint a 

Pusztazámori Tagintézménye és a Napköziotthonos Óvoda működésével kapcsolatban 

készült szakértői anyag megvitatása 

 

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

képezi. 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármester: 

Elmondja, hogy nem ezt várta, a szakértői véleménytől. Javasolja, hogy kérjenek egy újabb 

szakvéleményt, amelyből átláthatóvá válik,hogy a NAT szerint mi az a szükséges óraszám, 

amit biztosítani kell, másrészt pedagógiai program alapján számított óraszám. A szakma 

tegyen javaslatot, hogy a matematikai, magyar nyelvoktatásra vagy mire helyezze az 

intézmény a hangsúlyt, és annak megfelelően kell meghatározni az óraszámot, és 

természetesen ezek költségeit. 

 

König Ferenc Sóskút polgármestere: 

Nagyon szubjektívnek és használhatatlannak tartja a szakértői anyagot. Nem ad választ az 

előbb Pátrovics Benedek által felvetett kérdésekre. Véleménye szerint másik szakértői 

véleményt kell kérni, mivel ezt a Budaörsi Kistérség kérte meg. Sajnos az anyag nem arról 

szólt mint amire kíváncsiak lennénk. Véleménye szerint felesleges létszámok, és óraszámok 

vannak beépítve a költségvetésbe. 

 

Dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője: 

Elmondja, hogy a létszámok nem feleslegesek,mert feladatot elláttak, el kell dönteni, hogy 

kell e az a feladat, amit az intézmény ellát pl. gyermekvédelmi felelős. 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere: 

Javasolja, hogy maximum 300 ezer forint kerethatárig, bízzák meg a sóskúti polgármestert, 

hogy keressen szakértőt, aki fentiek alapján átvilágítja és javaslatot ad az Andreetti Károly 

Általános és Művészeti Iskola és Könyvtár, valamint annak Pusztazámori Tagintézménye 

gazdaságos működéséről, szükséges órákról létszámokról. Ennek keretében meghatározza, 

hogy az oktatási törvénynek és a NAT szerint mekkora órakeret szükséges az alapoktatáshoz, 

a Pedagógiai program megvalósításához. A testület ennek alapján el tudja dönteni, hogy az 

alap órakereten illetve a pedagógiai programhoz rendelt órák figyelembevételével milyen 

mértékű túlórát engedélyez, valamint óraszámot finanszíroz. 

A költségekhez Pusztazámor község önkormányzata a tanulólétszám arányában hozzájárul, 

amelyet a 2008-as költségvetésében az átmeneti tartalékok terhére biztosít. 

 

Megszavaztatja az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyvtár, valamint a 

Pusztazámori Tagintézménye és a Napköziotthonos Óvoda működésével kapcsolatban 

szakértő megbízását. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 
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13/2008. (03.20.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyvtár, valamint a 

Pusztazámori Tagintézménye gazdaságos működésével (órakeret, szükséges létszám, 

átvilágítás) kapcsolatban szakértő megbízása. 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

felhatalmazza Sóskút polgármesterét König Ferencet, hogy 300 e forint kerethatárig 

szakértőt bízzon meg fenti tárgyban (amelyet előtte a Pusztazámor polgármesterével 

Pátrovics Benedekkel egyeztet), amelyhez a Sóskúti és Pusztazámori Képviselő-testület 

tanulólétszám arányában hozzájárul. 

Pusztazámor a szakértő megbízásával kapcsolatos költségeket a 2008. év általános 

tartaléka terhére biztosítja. 

Sóskút Község és Pusztazámor Község Önkormányzatainak képviselő-testülete jelen 

határozatot jóváhagyja. 

 

Határidő: 2008. május 31.      Felelős: polgármester 

 

 

 

 

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

polgármester berekesztette 19:50-kor. 

 

 

 

 

 

 

 

        dr. Kosztyi Emma       Pátrovics Benedek 

     jegyző            polgármester 


