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Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere: 

Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a pusztazámori Képviselő-testület 8 

tagjából jelen van 6 fő, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Megkérdezi, hogy van- 

valakinek plusz napirendi pontra javaslata. Nem volt. 

Megszavaztatja a meghívóban szereplő napirendi pontot. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 



König Ferenc Sóskút polgármestere: 

Üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 fővel jelen van, az ülés 

határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Sófalvy Ferencet kéri fel. A napirendi pontot a 

Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

Megszavaztatja a meghívóban szereplő napirendi pontot. 

 

Igen: 10 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

1. napirendi pont 

 

Előterjesztés az Andreetti Károly Általános, Művészeti Iskola és Könyvtár 2008/2009. 

tanévben induló osztályairól 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy az igazgató-helyettes készített egy előzetes becslést a gyermeklétszámot 

illetően. Ezt az ülést megelőzően már volt arról szó, hogy Pusztazámoron egy kisebb létszámú 

iskolaotthonos osztályt indítanának. 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Kéri a képviselőket, hogy az előterjesztésben szereplő dolgozók adatait bizalmasan kezeljék, 

ez képviselőknek készült munkaanyag, mely nem fogja a jegyzőkönyv mellékletét képezni. 

Történt egy szülői közvélemény-kutatás a leendő első osztályosok szüleinek körében, hogy 

milyen elvárásoknak felelne meg az általuk választott iskola. Ezek az igények a két képviselő-

testület elé kerülnek és ők döntik el, hogy finanszírozható, vagy nem. 

A felmérés eredménye: 6 pusztazámori szülő, 11 sóskúti szülő jelezte, hogy a Pusztazámoron 

induló iskolaotthonos osztályt, vagy az egészséges életmódra nevelő osztályt igénybe venné, 

akár együtt is. A sóskúti szülők közül 8 volt, aki csak az iskolaotthonos osztályt venné 

igénybe. Jelen pillanatban 48 beiratkozó gyerekkel számolnak, de ez nem zárja ki, hogy 

lesznek, akik máshová íratják be gyermeküket, illetve más településről ide hozzák, így ez a 

szám változhat. Ez azt jelenti, hogy a törvényben rögzített átlaglétszámhoz képest egy kicsit 

magasabb osztálylétszámmal tudnak indulni Sóskúton 21 helyett 24 fővel. Ha Pusztazámoron 

indulna az iskolaotthonos osztály, akkor 14-18 fő között létszámmal tudna indulni az év. A 

fennmaradó gyermeklétszámból indulhatna egy normál létszámú osztály, amelyben már angol 

nyelvet is oktatnának, valamint egy kisebb létszámú osztály a felzárkóztatásra szoruló 

gyerekek számára. Az előterjesztésben található számok csak hozzávetőleges számok, pontos 

számítást csak a beiratkozások után tudnak végezni. 

Sóskúton még nem döntöttek arról, hogy mely tanárok fogják tanítani a gyermekeket, ezért a 

magasabb bérszámítás alapján dolgozott. Felhívja a képviselő-testületek figyelmét, hogy a 

pontatlanságból adódó eltérések összege akár a százezres nagyságrendet is elérhetik. 

A két önkormányzat közös döntése volt, hogy kérjenek szakértői véleményt az intézmények 

oktatási rendszer működésének áttekintését illetően, mely kapcsán az is felmerült, hogy mivel 

a harmadik osztály kis létszámú, ezért megoldás lehet, hogy nem az ötödik osztályt kezdik 

Sóskúton, hanem már a negyedik osztály is Sóskúton járják. Ez csak a szakértői jelentésben 

szerepel lehetőségként. 

Várja a kérdéseket.  

 

 



Bereczkiné Ulehla Anna sóskúti képviselő: 

Elmondja, hogy a sóskúti óvodában 35 tanköteles korú gyermek van, ebből 8 gyermek 

óvodában marad és 7 gyermeket kis létszámú osztályba javasol íratni a nevelési tanácsadó. A 

normál első osztályosok száma 18 fő. Ezekből az adatokból kiindulva nagyon kérdéses, hogy 

két osztályt tudnak-e majd indítani. 

 

dr. Újházi Miklós sóskúti jegyző: 

Eddig nem ezt az információt adta az óvoda, hanem azt, hogy az óvodai létszámot, a 

visszamaradó létszámot és a zámori gyerekeket figyelembe véve kb. 46-48 gyerekkel lehet 

számolni. 

 

Bereczkiné Ulehla Anna sóskúti képviselő: 

Most érkeztek vissza a szakértői vélemények a gyerekeke tanulásképesség vizsgálatát illetően. 

 

dr. Újházi Miklós sóskúti jegyző: 

Megkérdezi, hogy hány gyerek marad vissza a mostani első osztályosok közül ismét első 

osztályba. 

 

Bereczkiné Ulehla Anna sóskúti képviselő: 

8 fő. 

 

Pátrovics Benedek pusztazámori polgármester: 

Ez így átszámolva 39 fő. 

 

Csernyák Péter sóskúti alpolgármester: 

Megkérdezi, hogy a 6 pusztazámori gyerek mind a „normál” osztályba menne-e. 

 

Mészáros Ildikó tagintézmény-vezető: 

Elmondja, hogy a zámori óvodában 12 iskolás korú gyermek van, ebből 6 iskolaérett, akik 

normál osztályba járnak majd. 

 

dr. Újházi Miklós sóskúti jegyző: 

A törvény szerint 21 fő az átlag létszám, 26 fő a maximális létszám. 

 

Csernyák Péter sóskúti alpolgármester: 

Tehát a 32 főből egy osztályt nem lehet csinálni, mert a törvény nem engedi? 

 

dr. Újházi Miklós sóskúti jegyző: 

A törvény nem engedi. A jogi lehetősége meg van annak, hogy ebből a létszámból két normál 

osztályt tudjanak indítani, de nem szerencsés a szakértő által kis létszámú osztályba javasolt 

gyerekeket a „normál” osztályba járó gyerekekkel keverni. Ezzel szemben a szakértői javaslat 

nem törvényi előírás, így a fenntartó vagy tudja biztosítani a kis létszámú osztály fenntartását, 

vagy nem. 

 

König Ferenc sóskúti polgármester: 

Megkérdezi, hogy ha három osztályt indítanak, 1 kis létszámú és két normál osztályt, és nincs 

meg az előírt létszám, akkor is megkapja-e a teljes fejkvótát a fenntartó. 

 

 

 



dr. Újházi Miklós sóskúti jegyző: 

A teljes fejkvótát a csoportfinanszírozásnál biztosan megkapják, de a kistérségit nem biztos, 

mivel a kistérségi kiegészítő normatívánál függvény, hogy az átlag létszám a 70-80%-ot eléri-

e. Az 1500 fő alatti településeknél nem kell megfelelni a létszámelőírásnak, az 1500 

felettieknek viszont igen, és most az a sajnálatos helyzet alakult ki, hogy Zámornak nem kell 

megfelelnie, Sóskútnak viszont igen. Erre a helyzetre valamilyen megoldást a Magyar 

Államkincstár fog tudni javasolni. 

 

Bereczkiné Ulehla Anna sóskúti képviselő: 

Mi volna, ha két első osztályt indítanának és a két kis létszámú osztályba javasolt 7 gyereket 

elosztanák ebbe a két normál osztályba. 

 

dr. Újházi Miklós sóskúti jegyző: 

Ezt a pedagógusok tudják eldönteni, hiszen ők tudják, hogy mennyire zavarná a tanórák 

nyugalmát a problémásabb gyerekek jelenléte. 

Finanszírozási oldalról a legjobb megoldás az lenne, ha egy 17-18 fős iskolaotthonos osztályt 

indítanának Pusztazámoron és egy 21-22 fős normál osztályt indítanának Sóskúton. 

 

König Ferenc sóskúti polgármester: 

Felveti, hogy talán megoldás lehet, ha a 7 kis létszámú osztályba javasolt gyermek a zámori 

iskolaotthonos osztályba járna és a nehezebb tanórákon megbontva foglalkoztatnák őket 

fejlesztőpedagógus segítségével. 

 

Mészáros Ildikó tagintézményvezető: 

Ezzel az a probléma, hogy a gyermek két helyen lenne egy időben adminisztrálva, egyszer a 

fejlesztési naplóban, ugyanakkor a tantárgyi naplóban is. 

 

König Ferenc sóskúti polgármester: 

Nem egyről beszélnek. Nem úgy gondolta, hogy az ének óra helyett matematika órát tartsanak 

a gyengébb képességű gyerekeknek, hanem úgy, hogy a matematika órát bontsák meg és aki 

fejlesztésre szorul, annak külön fejlesztő pedagógus tartsa az órát, de ugyanabban az időben, 

amikor a többiek is matematika órán ülnek. 

Ha jól érti dr. Újházi Miklós jegyző összeállított anyaga szerint így, ha két osztályt indítanak, 

akkor két pedagógus feleslegessé válik. 

 

dr. Újházi Miklós sóskúti jegyző: 

Ha két osztályt indítanak, akkor ahhoz két pedagógus és egy napközis pedagógus szükséges, a 

sóskúti intézmény igazgatóhelyettese által vázolt verzió szerint plusz egy 

fejlesztőpedagógusra van szükség, így tehát nem három, hanem 4 pedagógus létszám 

szükséges, és 2 válik feleslegessé. 

 

König Ferenc sóskúti polgármester: 

Ez négy évre szól? 

 

dr. Újházi Miklós sóskúti jegyző: 

Nem feltétlenül, hiszen elképzelhető, hogy az óvodából érkező gyereklétszám indokolttá tesz 

még egy osztály indítását, ebből kifolyólag több pedagógusra is szükség lehet. 

 

 

 



Csernyák Péter sóskúti alpolgármester: 

A hét kis létszámú osztályba javasolt gyerek, két iskolaotthonos osztályba való szétbontása 

abban a pillanatban meghiúsul, amikor a szülő esetleg ragaszkodik a sóskúti iskolához, vagy 

netán átviszi másik település iskolájába. 

 

dr.Újházi Miklós sóskúti jegyző: 

A meggyőzésen kívül nincs más eszközük ennek kiküszöbölésére. 

 

Csernyák Péter sóskúti alpolgármester: 

Nem látja világosan, hogy a két lehetséges verzió közül melyek a normatívabeli különbségek. 

 

dr. Újházi Miklós sóskúti jegyző: 

Ez csak a kistérségi normatívát érinti. Ha olyan osztálylétszámok alakulnak ki, amivel nem 

tudják megideologizálni, hogy teljesítik a kistérségi feltételt, akkor a kiegészítő kistérségi 

normatívákra nem lesznek jogosultak. 

 

Csernyák Péter sóskúti alpolgármester: 

Megkérdezi, hogy ez nagyságrendileg milyen összeget jelent. 

 

König Ferenc sóskúti polgármester: 

Ezt azért is jó lenne tudni, mert nem világos, hogy ez csak az adott évfolyamra vonatkozik, 

vagy az egész iskolára. Nem mindegy. 

 

dr. Újházi Miklós sóskúti jegyző: 

A szakértő szerint az egész iskolára vonatkozik, a kistérségi iroda szerint viszont csak az adott 

évfolyam esik el a normatívától. 

 

König Ferenc sóskúti polgármester: 

Ezt furcsállja, mert két nappal korábban a kistérségi iroda neki azt mondta, hogy az egész 

iskola elesik a normatívától. 

 

Csernyák Péter sóskúti alpolgármester: 

Megkérdezi, hogy abban az esetben, ha Zámor és Sóskút 1-1 osztályt indít, és jelentkeznek 

Sóskútra 30-an, Zámorra 10-en, az iskola pedig csak 22 fős osztályt indít, az intézményvezető 

döntheti el, hogy kit vesz föl abba az intézménybe és a többieknek felajánlja a másik 

intézménybe való beiratkozást? Valamilyen módszerrel rá lehet kényszeríteni a szülőket, hogy 

a kis létszámú osztályba javasolt 7 gyerek vagy Zámorra, vagy Sóskútra, de egy helyre 

kerüljön? 

 

Pátrovics Benedek pusztazámori polgármester: 

A szülőt nem lehet rákényszeríteni semmire, csak javasolni lehet, hogy hova írassa a gyerekét. 

 

Bereczkiné Ulehla Anna sóskúti képviselő: 

A legegyszerűbb megoldás véleménye szerint az lenne, ha a 6 zámori gyerek átmenne 

Sóskútra és így indítható lenne egy iskolaotthonos osztály és egy normál osztály. 

 

Pátrovics Benedek pusztazámori polgármester: 

Megkérdezi, hogy akkor minek készítettek a szülők körében felmérést a beiratkozást és az 

elvárásokat illetően, ezzel betetették őket, és most majd előadják nekik, hogy hát még sem 

indul iskolaotthonos osztály Zámoron. Ez így nem megy. 



Bereczkiné Ulehla Anna sóskúti képviselő: 

Ezt a felmérést véleménye szerint már a múlt év októberében el kellett volna végezni, hogy a 

beiratkozások idejére már döntés születhessen. 

 

Csernyák Péter sóskúti alpolgármester: 

Úgy gondolja, hogy nem volt értelmetlen, hiszen így legalább tudják, hogy van igény az 

iskolaotthonos osztályra. 

 

König Ferenc sóskúti polgármester: 

A probléma az, hogy el kellene dönteni, hogy a sóskúti Képviselő-testület adja be a sóskúti 

szülőknek azt, hogy 16 gyereket át kell hordaniuk Pusztazámorra, vagy a pusztazámori 

Képviselő-testület adja be a pusztazámori szülőknek, hogy 6 gyereket kell áthordaniuk 

Sóskútra. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Úgy gondolja, hogy ez nem létszámfüggő, ez elvi kérdés. 

 

König Ferenc sóskúti polgármester: 

Úgy gondolja, hogy ez egy vidéki településen elvi kérdés lehet, hogy az iskola megszűnjön-e 

vagy sem, de Zámor nem fejlődne vissza ezzel, csak ez egy speciális eset, hogy most ilyen 

alacsony a gyermeklétszám. 

 

Pátrovics Benedek pusztazámori polgármester: 

Részéről végig azon munkálkodik, hogy a környék településeiről hogyan tudnák 

Pusztazámorra csábítani a gyerekeket, hogy megtölthessék az iskolát. Az intézményvezetők a 

fenntartóktól várják a megoldást, amit nem értett és most sem ért. Ő azt kérte az 

intézményvezetőktől, hogy tegyenek egy szakmai ajánlást, hogy legyen miről dönteniük. A 

szakma most azt az ajánlást tette, hogy a zámori gyerekek menjenek Sóskútra tanulni és 

minden meg van oldva. Az anyagiakat most félre kell tenni, azt majd csak ezután kell nézni. 

 

König Ferenc sóskúti polgármester: 

Az anyagiakat nem lehet félre tenni, hiszen minden azon múlik. Ha nem kapnak normatívát, 

nem kapják meg a fejkvótát, 3 tanárral többet fizetnek 4 évi, ezek összessége kb. évi 10 millió 

forint, 4 évvel számolva 40 millió forint, ez mind kiadás. 

 

Pátrovics Benedek pusztazámori polgármester: 

Úgy gondolja, hogy nem az anyagiakról kellene beszélniük. 

 

König Ferenc sóskúti polgármester: 

Akkor nem tudja, hogy miről kéne, hiszen ezért kérték fel a szakértőt, hogy vizsgálja meg, 

hogy hogyan lehet a két iskolát a lehető legköltségtakarékosabb módon üzemeltetni. 

 

Pátrovics Benedek pusztazámori polgármester: 

Most arról kellene döntést hozniuk, hogy egyáltalán indítanak-e iskolaotthonos osztályt vagy 

nem. Néhány nap múlva itt a beiratkozás és még alapvető kérdésekben sem tudtak döntést 

hozni, véleménye szerint azért, mert a szakma,mint már korábban mondta, a fenntartóktól 

várja a megoldást. A fenntartónak véleménye szerint a finanszírozási oldal megoldása a 

feladata. 

Részéről ragaszkodik ahhoz, hogy a kiküldött kérdőívek szerint Pusztazámoron induljon az 

iskolaotthonos osztály. 



König Ferenc sóskúti polgármester: 

Mondhatja az intézményvezető szakmailag, hogy induljon négy vagy öt első osztály, csak a 

hozzátartozó 25 millió forintot valakinek mellé kell tennie. 

 

Kajzer Antalné pusztazámori képviselő: 

Az elejéről kezdve tehát 11 sóskúti szülő azt mondta, hogy áthordaná a gyerekét 

Pusztazámorra az iskolaotthonos osztályba, Pusztazámoron 6 iskolaérett gyermek van, és 

Sóskúton van 7 kis létszámú osztályba javasolt gyermek, az összesen 24 fő, amely bőven 

meghaladja a 21 minimum létszámot. 

 

Bereczkiné Ulehla Anna sóskúti képviselő: 

Ezzel csak az a probléma, hogy Sóskúton nem készítettek szülői felmérést az iskolaotthonos 

osztályt illetően és lehet, hogy ha Sóskúton is indítanának iskolaotthonos osztályt, akkor 

Zámoron nem lett volna annyi jelentkező. 

  

Kajzer Antalné pusztazámori képviselő: 

Ez úgy gondolja, hogy Sóskút hibája, miért ne kellene ezért Zámoron elindítani azt az 

osztályt. 

 

Pátrovics Benedek pusztazámori polgármester: 

Alapvetően abból indult ez az egész tagosodás, hogy a zámori iskola adottságait ki tudják 

használni, végre ne feleslegesen fizessék a közüzemi számlákat. Mostanra egyre inkább arra 

felé haladnak, hogy lassan az összes osztályt Sóskúton kellene indítani. Így Pusztazámor 

alapproblémája megmarad. 

 

König Ferenc sóskúti polgármester: 

Elmondja, hogy a megkeresett szakértői cégek közül, melyeket megkerestek a két iskola 

átvilágításának ügyében kettő nem jelzett vissza, akik visszajeleztek, azok közül egyik 

ajánlata sem haladja meg a bruttó 300 ezer forintot, egyikük akár 20 napos határidővel is tudja 

vállalni. A pusztazámori polgármester Pátrovics Benedekkel közösen eldöntik, hogy melyik 

szakértőt bízzák meg az átvilágítással, ezt követően a szakértővel egy hatszemközti 

megbeszélést tervez. Megkérdezi Pátrovics Benedek polgármestert, eget ért-e. 

 

Pátrovics Benedek pusztazámori polgármester: 

Egyet ért. 

 

Orosz Béla pusztazámori képviselő: 

Megkérdezi, hogy ezek szerint a beiratkozás időpontjára még nem lesz eredmény? 

 

König Ferenc sóskúti polgármester: 

Kizárt, hogy eredmény szülessen addig, de legalább szeptemberre már okosabbak lesznek, 

azon kívül közben lesz egy intézményvezetői választás is. 

 

Csernyák Péter sóskúti alpolgármester: 

Véleménye szerint hozhatnak itt bármilyen döntést, ami ellentétes a szülőknek mondottakkal, 

a szülők reakciója nem kiszámítható, lehet, hogy teljesen borítani fog minden elképzelést. 

Mivel a két normál osztály és egy kis létszámú osztály indítása finanszírozási oldalról nem 

stimmel, azon kellene dolgozniuk, hogy ezt az oldalt megoldják, így a szülők sem éreznék 

magukat becsapva. 

 



dr. Újházi Miklós sóskúti jegyző: 

Elmondja, hogy az ülésközben beszélt a kistérségi irodával és azt az információt kapta a 

finanszírozással összefüggő létszámmegfeleléssel kapcsolatban, hogy külön bontják az 1-4. 

osztályt és az 5-8. osztályt, sőt ha egy ellátási helyen van az 5-8. osztály, akkor még 

kedvezőbbek a létszámhatárok, összesen 50%-ot kell elérnie az átlaglétszámnak a 2008/2009. 

tanévben. Tehát a felső tagozatban nincs ilyen probléma. Az alsó tagozatban a 75%-át kell 

elérnie az átlaglétszámnak, ráadásul, ha társulás keretében működő intézményről van szó, ez 

még két fővel csökkenhet osztályonként. Ez annyit jelent, hogy az összes sóskúti, zámori alsó 

tagozatos tanulót együtt figyelembe véve a 21 fős átlaglétszámnak a 75%-át, tehát 16 főt, 

vagy a két fővel csökkentve 14 főt kell elérnie. Ennek fényében úgy gondolja, hogy ha a két 

településen élő összes szülő ide íratja a gyermekét, akkor 9, vagy akár 10 alsó tagozatos 

osztályt is indíthatnak. 

 

Csernyák Péter sóskúti alpolgármester: 

Megkérdezi, hogy a szülőknek fel lehet-e vetni a lehetőségét annak, hogy nem elegendő 

létszám esetén nem indul ez vagy az az osztály. 

 

Pátrovics Benedek pusztazámori polgármester: 

A szülők körében felmértek szerint szeretné, hogy a döntés alakuljon. 

 

dr. Újházi Miklós sóskúti jegyző: 

Ez egy előzetes felmérés volt, amely semmilyen formában nem kötelezi az önkormányzatot, 

ez nem döntés volt ezt világosan elmondta a szülői értekezleten is. Ez tehát az önkormányzat 

– tekintve a finanszírozási oldalt – dönthet a kérdőívben foglaltak eredményétől eltérően is. 

 

Csernyák Péter sóskúti alpolgármester: 

Azzal, hogy a 4. osztály átmegy Zámorról Sóskútra, azzal a lehetőségét megteremtik már 

annak, hogy ha megfelelő lesz a létszám, akkor indulhat a három osztály. Ha nem lesz 

mégsem annyi a létszám, akkor történne az, hogy az iskolaotthonos osztályba kerülnének a 

kis létszámú osztályba javasolt tanulók. De ez mind függ a valós létszámtól, tehát csak a 

beiratkozáskor derül majd ki, de valamilyen irányba addig is el kellene indulni. 

 

König Ferenc sóskúti polgármester: 

Úgy gondolja, azt meg lehet hirdetni a szülők felé, hogy két osztály indul: egy iskolaotthonos 

Pusztazámoron, egy általános Sóskúton, ebből a létszámból igény szerint lehet fejlesztő 

osztályt indítani, ezt követően pedig a 4. osztály Sóskútra kerül át. A néhány pedagógusi 

állásról meg majd dönteni kell, hogy ki finanszírozza. 

 

Pátrovics Benedek pusztazámori polgármester: 

Úgy gondolja, hogy a pedagógusállásokról ráérnek akkor dönteni, ha már kiderültek a 

létszámok. 

 

Csernyák Péter sóskúti alpolgármester: 

Esetleg úgy is meg lehetne bízni a szakértőt, hogy már a beiratkozások után, a létszámok 

ismeretben vizsgálja az intézményt és adjon javaslatot, hogyan lenne célszerű a szeptemberi 

indulás. 

 

dr. Újházi Miklós sóskúti jegyző: 

Úgy is meg lehet hirdetni, hogy iskolaotthonos osztály Pusztazámoron, kis létszámú osztály 

Sóskúton, normál osztály Sóskúton, mert ha valamennyi gyereket ide íratják be, akkor 9 



osztály jönne létre, amelynek az átlaglétszáma 15,7, azaz 16 tanuló és így még ki sem 

használták a két fő levonás kedvezményét. A beiratkozások tükrében még mindig ráérnek 

dönteni a 4. osztály Sóskútra irányításáról, véleménye szerint nem szerencsés összekapcsolni 

az első osztályok indítását a negyedik osztály esetleges megszűnésével. 

Az a lehetséges döntés, hogy már a negyedik osztálytól kezdődően Sóskútra kell átjárnia a 

tanulóknak, nem biztos, hogy a szülők számára elfogadható, így azt gondolja, hogy ebben a 

kérdésben csak elvi döntést lehet hozni, továbbá a törvény szerint egy egyeztetést szükséges 

lefolytatni az érintett szülőkkel és SZMK-val és ha az egyeztetés eredménytelen, tehát nem 

hajlandóak a gyerekeket utaztatni, még mindig dönthetnek úgy,hogy marad az osztály 

Zámoron.  

 

König Ferenc sóskúti polgármester: 

Tehát Sóskút és Pusztazámor Képviselő-testületének arról kell elvi döntést hoznia, hogy a 

2008/2009. tanévet illetően a Zámori negyedik osztály átmenjen Sóskútra, a két induló első 

osztály közül az egyik normál Sóskúton, a másik iskolaotthonos Pusztazámoron induljon és 

ha megfelelő lenne a létszám, még indulna egy kis létszámú osztály is. 

 

Pátrovics Benedek pusztazámori polgármester: 

Megszavaztatja az elvi döntést miszerint iskolaotthonos osztály Pusztazámoron, normál 

általános iskolai osztály Sóskúton és megfelelő létszám függvényében megfontolja a 

Képviselő-testület a kis létszámú osztály indítását. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

19/2008. (04.08.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A 2008/2009. tanévre vonatkozó beiratkozás 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elvileg úgy dönt, hogy az 

Andreetti Károly Általános, Művészeti Iskola és Könyvtár Pusztazámori Tagiskolájában 

az első osztályt iskolaotthonos osztályként indítja 2008/2009. tanévben (megfelelő 

létszám esetén) negyedik osztályt nem indít a meglévő létszám ismeretében (4 fő 

pusztazámori tanuló). 

Felkéri a polgármestert és a Pusztazámori tagintézmény vezetőjét, hogy a 2008/2009. 

tanévben 4. osztályba lépő tanulók szüleit időben tájékoztassák és informálják az elvi 

döntésről és a továbbtanulás lehetőségeiről. 

 

Határidő: a2008. június 30.   Felelős: Pátrovics Benedek, Mészáros Ildikó 

 

 

 

Pátrovics Benedek pusztazámori polgármester: 

Elmondja, hogy ezt követően jönnek majd a tárgyalások Sóskút és Zámor között a 

finanszírozást illetően. 

 

 

 

 

 



2. Egyebek 

 

Vagyonbiztosítás 

 

Dr. Újházi Miklós sóskúti jegyző: 

Tájékoztatja a Képviselő-testületeket, hogy érkezett hozzá egy megkeresés egy biztosítási 

alkusztól, aki állítólag jobb kondíciókkal rendelkező biztosítást tud ajánlani a 

vagyonbiztosításukat illetően a jelenleginél, főleg ha két településre kérik az ajánlatot. Úgy 

gondolta, hogy először a két településre külön-külön kérjenek ajánlatot, majd együtt, hogy 

lássák, mennyivel kedvezőbb. 

A kérdés az, hogy tárgyaljanak-e vele, adjanak meg minden ajánlathoz szükséges információt, 

adatot, vagy ne. Lényegében, ha nem tud elfogadható ajánlatokat gyűjteni, akkor nem kötnek 

vele szerződést. Az ajánlat gyűjtés költségmentes, az alkusz díja csak a biztosítóval 

megkötendő szerződés után a biztosítótól kerül kifizetésre az alkusz számára. 

 

Sóskút és Pusztazámor Képviselő-testülete egyhangúlag egyet értett azzal, hogy a 

biztosítási alkusz számára adjanak adatot az ajánlatok megkéréséhez. 

 

 

 

 

 

Mivel több hozzászólás nem volt Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere az ülést 

berekesztette. 

 

 

 

 

 

 

   dr.Kosztyi Emma       Pátrovics Benedek 

 jegyző           polgármester 


