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Jegyzőkönyv 

 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2008. június 30-án megtartott 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 

                                               Oláh Gábor   képviselő 

Orosz Béla    képviselő 

Távolmaradók:           

                                                dr. Andrásfalvy András Ders képviselő                       

                                                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  

Chrenkó Edina   képviselő 

Chrenkó Gábor   képviselő  

Szalay Hajnalka   képviselő  

Szimandl Zoltán   képviselő  

Pataki Imre    képviselő  

Sófalvi Ferenc   képviselő 

Csékeiné Bálint Márta  képviselő 

Mátrai Miklósné                     képviselő 

Zbiskó Sándorné                     képviselő 

 

Tanácskozási joggal               

jelen van:                               dr. Újházi Miklós   jegyző 

  

 

Javasolt napirend: 

 

1.) Az iskolaigazgatói pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Chrenkó Gábor a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke 
A napirendi pont tárgyalása Pusztazámor Község Önkormányzatának képviselő-

testületével együttesen történik 

 

2.) Előterjesztés az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyvtár 

     finanszírozásának részletes szabályait tartalmazó megállapodás elfogadására 

     Előterjesztő: König Ferenc polgármester 
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3.) Beszámoló a háziorvosok 2007. évi tevékenységéről 

Meghívottak: dr. Bezerédi János, dr. Andrásfalvy András Ders, dr. Zajkás Gábor, 

dr. Tállai Zsuzsanna 

 

4.) Egyebek 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes létszámmal, 5 

fővel jelen van.  

Megkérdezi, van-e plusz napirendi pontra javaslat a meghívóban szereplő napirendeken kívül.  

Javasolja, hogy vegyék fel napirendre az iskola 2008/2009. tanévére érvényes óra és 

létszámkeret meghatározásáról szóló előterjesztést. 

Megszavaztatja a meghívóban szereplő napirendi pontokat ezzel a kiegészítéssel. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

 

1. napirendi pont 

 

Beszámoló a háziorvosok 2007. évi tevékenységéről 

 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Mivel csak csütörtökön küldte el a meghívót az orvosok részére, lehet, hogy nem állt kellő idő 

rendelkezésükre, hogy szabaddá tegyék magukat. Ez okozhatja, hogy nem jöttek el az ülésre. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy mivel az előadók nincsenek jelen, ezért Sóskút polgármesterével egyet értve 

javasolja a jelen testületi ülés napirendjéről levenni és következő testületi ülésen tárgyalni a 

beszámolót. 

Megszavaztatja javaslatát. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

 

2. napirendi pont 

 

Előterjesztés az iskola 2008/2009. tanévére érvényes óra és létszámkeret 

meghatározásáról  
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dr. Újházi Miklós jegyző: 

Az órakeret meghatározása az előterjesztés szerint Sóskút vonatkozásában 530 óra és 26 fő. 2 

fő elbocsátását vonja maga után, de ezen kívül 3 dolgozó magától ment el (ebből 2 fő 

nyelvtanár).  

Az éves költségvetési törvény lehetővé teszi, hogy pályázni lehet a létszámcsökkentés miatti 

kiadások ellentételezésére. Valószínűsíthető, hogy a 4-5 fős elbocsátásokra (csoportos) adnak 

támogatást. Sajnos nem sok esélyük van (mivel 2 fő elbocsátásáról van szó) a pályázaton való 

nyerésre. De ettől függetlenül meg lehet próbálni.  

Az órakeret meghatározásától csupán 2009. után várható majd megtakarítás, abban az 

esetben, ha nyernek az erre a célra kijelölt pályázaton. Éves szinten ez 7 millió forintot 

jelentene.  

 

Szalay Hajnalka képviselő: 

Megkérdezi, hogy miért nincs órakeret meghatározva Pusztazámor vonatkozásában. 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Egyrészt a művészeti iskola órakerete sincs benne, másrészt a szakértői anyag szerint a 

Pusztazámori tagiskolában az órakeret megállapítása a törvényeknek megfelelően történt. 

 

Bereczkiné Ulehla Anna képviselő: 

Megkérdezi, hogy ki van-e használva a pusztazámori szabadidő-szervező és könyvtáros 8 órás 

munkaideje. 

 

Hornyák András képviselő: 

A 8 óra nincs lefedve. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

El kellett volna mondani neki, hogy mi a munkaköri leírása, mert 2007. szeptember 1-én arról 

beszéltek, hogy esetleg mindkét településen dolgozni fog szabadidő-szervezőként. 

 

König Ferenc polgármester: 

Elmondja, hogy annyit kell eldönteni, hogy szükség van-e 8 órában szabadidő-szervezőre, 

mert Sóskúton erre nincs igény. 

Javasolja, hogy mivel a Sóskúti iskola is feláldoz 2 fő álláshelyet, ezért Pusztazámor is 

áldozzon fel egy felet. 

 

Mátrai Miklósné képviselő: 

Szerinte állapítsák meg 5 főben a Pusztazámori tagiskola létszámát. 

 

Bereczkiné Ulehla Anna képviselő: 

Részéről 5,5 álláshelyet javasol, mert véleménye szerint Pusztazámoron a könyvtáros illetve 

szabadidő-szervezői feladatra nincs szükség 8 órában. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy egy iskoláról van szó, a közös költségből a településre eső részt Pusztazámor 

mindig megtérítette. Nem tudja értelmezni, hogy mi az hogy Sóskút beáldoz 2 álláshelyet, és 

Pusztazámor is áldozzon be legalább egy felet, hiszen egy intézmény, egy költségvetéséről 

van szó. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Azért nem tudta a szabadidő-szervező, hogy Sóskúton is dolgoznia kell, mert vezetői gondok 

léptek fel Sóskúton és nem volt illetékes, aki új munkaköri leírást adott volna részére.   
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König Ferenc polgármester: 

Sóskúton nincs is szükség szabadidő-szervezőre, valamennyi községi rendezvény 

megszervezését az iskola dolgozói vállalják társadalmi munka keretében.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A Pusztazámor Képviselő-testület nem volt felkészülve arra, hogy központi kérdés lesz a 

Pusztazámori tagiskola létszámcsökkentése. Hangsúlyozza, hogy egy intézmény van, ezt 

mindkét Képviselő-testületnek tudomásul kellene már venni. 

Először az iskolaigazgatót kellene megválasztani, és az ő szakmai véleményének figyelembe 

vételével meghatározni az órakeretet. 

 

König Ferenc polgármester: 

Közli, hogy azért kell először tárgyalni az órakeretet, hogy az új igazgatónőnek ne azzal 

kelljen kezdenie az évet, hogy eldöntse, hogy kit bocsát el. 

Véleménye szerint így korrekt, ha még ezeket a döntéseket a jelenlegi vezetés hozza meg és 

közli az érintettekkel. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy Pusztazámor azon az állásponton van, hogy először az igazgatót kellene 

megválasztani és rábízni, hogy milyen órakeretet javasol, hiszen ő fog belőle dolgozni. Kell, 

hogy tükrözze az elgondolásait. A döntés a testületé, de talán nem kellene bebetonozni ezeket 

a kereteket, szabad mozgást kellene biztosítani az új vezetőnek. 

Nincsenek meg az intézmény tagiskolájának alapdokumentumai, inkább erre kellene energiát 

fordítani. 

 

König Ferenc polgármester: 

Nem érti, hogy miért nem támogatja Pusztazámor azt az elgondolást, hogy a költségekkel 

kapcsolatos döntéseket a testületeknek kell meghozni, és aztán kell az új vezetőt helyzetbe 

hozni. 

 

Bereczkiné Ulehla Anna képviselő: 

Javasolja, hogy 5,5 legyen a létszámkeret Pusztazámoron, mert meglátása szerint nem tölti ki 

a szabadidő-szervező a 8 órás munkaidőt. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Sóskútnak viszont a feladatot meg kell oldania, tehát az iskolai könyvtárat a Pusztazámori 

tagintézményben is működtetnie kell. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja az előterjesztett határozati javaslathoz képest módosított javaslatot, miszerint 

Pusztazámoron 5,5 fő legyen a létszámkeret. 

 

Igen: 4 

Nem: 0 

Tartózkodik: 1   Elfogadva! 

 

Megszavaztatja az eredeti határozati javaslatot a módosítással együtt. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 



 5 

 

39/2008. (06. 30.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Létszám- és órakeret megállapítás 

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. tv., az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(III.3.) rendelet 19. 

§-a, valamint a Sóskút Község Önkormányzatával meglévő intézményfenntartó-társulás 

társulási megállapodása alapján a közös fenntartású Andreetti Károly Általános és 

Művészeti Iskola sóskúti székhelyintézménye általános iskolai oktatási egységének 

(ideértve a napközit is) tantárgyfelosztását, órakeretét 530 órában engedélyezi, ezzel 

összefüggésben a létszámkeretet 26 teljes (nyolc órás) álláshellyel engedélyezi. A jelen 

határozatban megállapított létszámkereten felül további álláshely nem maradhat, 

azokat – létszámcsökkentés keretében – meg kell szüntetni.  

A pusztazámori tagintézmény általános iskolai oktatási egységének (ideértve a napközit 

is, de nem ideértve a technikai létszámot) létszámkeretet 5,5 teljes (nyolc órás) 

álláshellyel engedélyezi. 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, a jegyzőt, és az intézményvezetői 

feladatokat ellátó igazgató-helyettest, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket.  

 

Határidő: azonnal             Felelős: polgármester, jegyző, igazgató-helyettes 

 

 

 

3. napirendi pont 

 

Az iskolaigazgatói pályázat elbírálása 

 

 

König Ferenc 

Elmondja, hogy mivel egy pályázat érkezett be a törvényes határidőn belül a pályázati 

kiírásra, könnyű dolguk van. A pályázó Kuzselné Schóber Ágnes. 

Elmondja, hogy megkeresik a pályázó jelenlegi munkahelyét és attól teszik függővé a 

kinevezés idejét, hogy augusztus 1-el, vagy augusztus 16-al engedik el onnan. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy az igazgató illetményéről és vezetői pótlékáról is döntést kellene hozni. 

 

König Ferenc polgármester: 

Egyet ért. Az igazgatónő illetményét 285.00 Ft-ban állapítja meg , ezen belül vezetői pótlékát 

300%-ban, azaz 60.000 Ft-ban állapítják meg. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja a határozati javaslatot az előzőekkel kiegészítve. 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

40/2008. (06. 30.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Iskolaigazgató megbízása 

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Andreetti Károly Általános 

és Művészeti Iskola és Könyvtár igazgatói feladatainak ellátásával a 2008. augusztus 16-

tól-2013. augusztus 15. közötti öt év időtartamra Kuzselné Schóber Ágnest bízza meg. A 



 6 

megbízás kezdete 2008. július 1.-től bármelyik időpont lehet abban az esetben, ha 

Kuzselné Schóber Ágnes jelenlegi munkáltatója hozzájárul fennálló közalkalmazotti 

jogviszonyának augusztus 15. napja előtti időpontban történő megszüntetéséhez. 

 

Határidő: 2008. augusztus 31.     Felelős: polgármester 

 

 

 

4. napirendi pont 

 

Előterjesztés az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyvtár 

finanszírozásának részletes szabályait tartalmazó megállapodás elfogadására 

 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Egy helyen pontosításra került a z előterjesztés a megállapodás 2. oldalán, miszerint „kivéve 

az épülettel kapcsolatos felhalmozási költségeket”. 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Ami még hiányzik, hogy a két intézménynek a minőségirányítási programját, pedagógiai 

programját egységessé kell tenni szeptember 1-re.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja a megállapodás elfogadását. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

41/2008. (06. 30.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Finanszírozási megállapodás jóváhagyása 

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat melléklete 

szerint jóváhagyja az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyvtár 

finanszírozásának részletes szabályait tartalmazó, Sóskút Község Önkormányzatával 

kötendő megállapodást. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

megállapodás aláírására. 
 

Határidő: azonnal                Felelős: polgármester  

 

 

Mivel több kérdés hozzászólás nem volt a polgármester az ülést 21:20 órakor 

berekesztette. 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Kosztyi Emma        Pátrovics Benedek 

 jegyző             polgármester 


