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Jegyzőkönyv 

 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2008. szeptember 29-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 

    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 

  

 

Javasolt napirend: 

  

 

1.) Tájékoztató az egészségügyi alapellátásról 

      Meghívottak: Dr. Andrásfalvy András Ders, Dr. Bezerédi János háziorvosok, Dr. Zajkás 

      Gábor gyermekorvos, Dr. Tállai Zsuzsanna fogorvos 

 

 

2.) Beszámoló az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola 2008/2009. évi 

tanévnyitásáról és az iskolakezdésről 

      Meghívott: Kuzselné Schóber Ágnes iskolaigazgató 

 

 

3.) Egyebek 
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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 polgármester: 

Köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja, hogy a testület határozatképes létszámmal, 8 

fővel jelen van. 

Megkérdezi, van-e valakinek javaslata a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül. Nem 

volt. 

Megszavaztatja a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 

 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

1. napirendi pont 

 

Tájékoztató az egészségügyi alapellátásról 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban meghívott háziorvosok közül 

Dr. Bezerédi János jelezte, hogy költözés miatt nem tud részt venni az ülésen, de írásos 

beszámolóját elküldte az önkormányzatok részére. 

Felkéri a háziorvosokat, tegyék meg szóbeli kiegészítésüket az írásos anyaghoz.  

 

Dr. Zajkás Gábor házi gyermekorvos: 

Elmondja, hogy Sóskúton 472 ellátottja van, ebből 222 fő lány és 250 fő fiú. Pusztazámoron 

79 fő a lány és 87 fő a fiú ellátott. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elismerését fejezi ki, mivel a gyerekorvos a helyettesítését kiválóan megoldja. Felhívja a 

figyelmét a felnőtt háziorvosoknak is e példa követésére. 

Megszavaztatja Dr. Zajkás Gábor házi gyermekorvos beszámolójának elfogadását. 

 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

51/2008. (09.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Dr. Zajkás Gábor házi gyermekorvos beszámolójának elfogadása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dr. Zajkás 

Gábor házi gyermekorvos beszámolóját a leírtak szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal                          Felelős: polgármester 
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Dr.Tállai Zsuzsanna fogorvos: 

Elmondja, hogy a új koncepció szerint a fog megőrzésre törekszik, nem a fogak eltávolítására. 

Bejelenti, hogy több kollégájával együtt részt vesznek a hétvégi ügyeletben, várja a sóskúti és 

pusztazámori betegeket egyaránt. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja Dr. Tállai Zsuzsanna fogorvos beszámolójának elfogadását. 

 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

52/2008. (09.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Dr. Tállai Zsuzsanna fogorvos beszámolójának elfogadása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dr. Tállai 

Zsuzsanna fogorvos beszámolóját a leírtak szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal                          Felelős: polgármester 

 

 

Dr. Andrásfalvy András Ders házi felnőttorvos: 

A beszámolójában leírtakon kívül még elmondja, hogy tekintettel az orvosi munka mellett 

egyre növekvő adminisztrációs feladatokra, beadta igényét Sóskút Önkormányzatához egy 

nővérpult kialakításával kapcsolatban. 

 

Kőnig Ferenc Sóskút polgármestere: 

Nehezményezi, hogy a lakosság panaszkodik, hogy túl sok az orvos-látogató. 

 

Dr. Andrásfalvy András Ders képviselő: 

Elmondja, hogy véleménye szerint viszonylag ritkán jönnek, de az ülést megelőző napon két 

alkalommal is jöttek. Sajnos ez szükséges a továbbképzések és az új szabályok 

megismeréséhez. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Megkérdezi nincs-e mód arra, hogy úgy oldják meg a felnőtt háziorvosok is a helyettesítést, 

ahogy azt Dr. Zajkás Gábor gyermek háziorvos is megoldja. 

 

Dr. Andrásfalvy András Ders képviselő: 

Sajnos a mai kórházak és orvosok helyzete siralmas, csak külsős orvos bevonásával lenne 

megoldható, amire neki nincs anyagi kerete. Úgy gondolja, hogy Sóskút és Pusztazámor 

településeknél vannak sokkal rosszabbul ellátott települések is. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi van-e még kérdés, hozzászólás. Nem volt. 

 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 
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53/2008. (09.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Dr. Andrásfalvy András Ders felnőtt háziorvos beszámolójának elfogadása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dr. 

Andrásfalvy András Ders felnőtt háziorvos beszámolóját a leírtak szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal                          Felelős: polgármester 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Mivel Dr. Bezerédi János nincs jelen az ülésen, csak az írásos beszámolóját tudják tárgyalni. 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése az írásos anyaggal kapcsolatban. Nem volt. 

Megszavaztatja az írásos beszámoló elfogadását. 

 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

54/2008. (09.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Dr. Bezerédi János felnőtt háziorvos beszámolójának elfogadása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dr. 

Bezerédi János felnőtt háziorvos beszámolóját a leírtak szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal                          Felelős: polgármester 

 

 

A napirend tárgyalása után a pusztazámori Képviselő-testület külön helyiségbe vonult 

saját napirendi pontjait megtárgyalni. 

 

 

 

2. napirendi pont 

 

Kompenzációs megállapodás 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a legutóbb a testület által elfogadotthoz képest ismét van néhány változás a 

kompenzációs megállapodásban. A múltkor a csereerdősítés került bele, mostanra az az 

elképzelése a Fővárosi Önkormányzat jogi képviselőinek, hogy egy külön megállapodást 

kötnek Pusztazámor Önkormányzatával, melyben rögzítik, hogy Pusztazámor Önkormányzata 

vállalja a közel 5 ha csererdősítés megoldását a FKF Zrt. pedig finanszírozza ennek 

költségeit. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Felolvassa az Erdészeti Igazgatóság képviselője, Hunya László által, a csereerdősítés 

témájában írt levelét, melyből kiderül, hogy a PRHK területén található erdősáv helyett kb. 5 

ha –nyi terület erdősítését kéri Pusztazámor területén. 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy ez egyrészt a tulajdonos kötelezettsége, másrészt az FKF Zrt. érdeke. 

Összességében csak Pusztazámor Önkormányzata tudja elvégezni a csereerdősítést, mert ő 

rendelkezik területtel, illetve alakíthatja a Rendezési Tervét. 

Az újraerdősítés összegszerűen ha-ként kb.11 millió Ft,-, ez kb. 50-60 millió forintba kerülne 

az FKF Zrt-nek, mint finanszírozónak. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy a kompenzációs megállapodást az ülés előtt 2 órával kapták meg e-mail-en, a 

csereerdősítésről szóló megállapodás tervezete pedig még nincs a birtokukban, ezért nem lett 

kiküldve a képviselők részére. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Felolvassa a kompenzációs megállapodásban a módosításokat. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Elmondja, hogy így felolvasás alapján nem tud döntést hozni, hogy a módosítások 

elfogadhatóak-e. Kéri, hogy a Polgármesteri Hivatal küldje ki a képviselők részére 

áttanulmányozás céljából. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy a kompenzációs megállapodást a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése 2008. 

szeptember 25-i ülésén tárgyalta és hozzájárulását adta, hogy Pusztazámor Önkormányzata és 

a Közgyűlés által alapított FKF Zrt. azt aláírja. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy ha a csererdősítésről szóló megállapodás-tervezet is a birtokukba kerül, újra 

Képviselő-testületi ülést tartanak. 

 

 

 

3. napirendi pont 

 

Egyebek 

 

 

1. Kereszt 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Elmondja, hogy a Petőfi Sándor utcán található kereszt rendberakását szeretné a lakosság 

segítségével megoldani. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A kereszt rendbetételével kapcsolatban már a Pusztazámor Községért Közalapítvány 

intézkedett, a környezetében lévő burjánzó növények ritkítása mellett a kereszthez felvezető 

út térkövezését is tervezték. 
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2. Iskola épület gerendázása 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Elmondja, hogy az iskola tornatermének külső, temető felőli részén a gerenda rossz 

állapotban van, ki kellene cseréltetni. Úgy véli, nem lett lekezelve az építéskor. 

 

 

3. Iskolába utazás költségei 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy 1992. évben határozatot hozott a testület, miszerint a pusztazámori tanulók 

útiköltségét az önkormányzat téríti. Ezt a határozatot pontosítani kellene a tekintetben, hogy 

ki minősül pusztazámori lakosnak, mert több esetben előfordult, hogy a tanuló csak 

albérletben lakik Pusztazámoron, vagy csak tartózkodási helye van megjelölve 

Pusztazámoron, de ugyanúgy busszal jár Sóskútra iskolába, ahogy a többi zámori gyerek. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Javasolja, hogy minden Zámorról járó gyereknek fizessék a bérletét. 

 

dr.Kosztyi Emma jegyző: 

Javasolja, hogy a határozat szövegében szerepeljen, hogy az önkormányzat a Pusztazámorról 

a sóskúti iskolába járó tanulók, valamint az érdi kisegítő iskolába járó tanulók útiköltségét 

finanszírozza.  

 

55/2008. (09.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Pusztazámori tanulók bérlettérítése 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Pusztazámorról Sóskúti Andreetti Károly Általános, Művészeti Iskola és Könyvtárba, 

valamint az Érdi Móra Ferenc Általános Iskolába járó tanulók havi bérlet költségét 

finanszírozza és az éves költségvetésében erre a célra keretet biztosít. 

 

Határidő: azonnal              Felelős: polgármester 

 

 

4. Író-olvasó találkozó 

 

Kajzer Antalné képviselő: 

Tájékoztatja a testületet, hogy az író-olvasó találkozó véleménye szerint annak ellenére, hogy 

csak 7-en voltak nagyon jól sikerült. Szimpatikus volt a költőnő. 

 

 

5. Kiss Ágnes státusza 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy Kiss Ágnes a Polgármesteri Hivatalban történt technikai okok miatt csak az 

elmúlt hét közepén, szerdán kapta meg a testület által hozott határozatot, miszerint határozott 

időre, 2009. június 30-ig alkalmazza Pusztazámor Önkormányzata és az addigi művelődés-

szervezői feladatai is meg vannak határozva. Másnap - mint utóbb az Kuzselné Shóber Ágnes 

iskolaigazgató tájékoztatásából kiderült - határozatlan időre betegállományba íratta magát a 

háziorvossal, mert ezt ő saját állítása szerint így nem tudja meg oldani a Képviselő-testület 
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elvárásainak nem tud eleget tenni és nem is érti igazán, hogy mit kellene neki bizonyítania. 

Ugyan ennek a hétnek a keddi napján a Pusztazámor Községért Közalapítvány ülést tartott az 

év hátralévő rendezvényeinek lebonyolításáról és költségeiről, melyen Kiss Ágnes és jómaga 

is részt vett, ekkor mindent átbeszéltek a rendezvényekkel kapcsolatban. 

Elmondja még, hogy egy helyi lelkes anyuka néptáncot szervezett csütörtökönként az 

iskolában, és annak a hétnek a csütörtökén lett volna a harmadik alkalom, de sajnos 

meghiúsult, mert az iskolát máskor kinyitó Kiss Ágnes senkinek nem jelezte, hogy 

betegállományba került, ezáltal 15 gyermek a szüleivel együtt állt az iskola előtt értetlenül. 

 

Oláh Gábor képviselő: 

Mélységesen föl van háborodva a történteken. Elmondja, hogy személyesen nem ismeri azt a 

szülőt, aki a néptáncot szervezte, de annyit tud, hogy önszorgalomból tette. Sokszor plusz 

költségébe került neki, mivel ha nem volt elegendő létszám a foglalkozáson, a tanár által 

szabott díjat akkor is ki kellett fizetni. Emellett a hölgy által elmondottakból kiderült az is, 

hogy Kiss Ágnes vállalta, hogy az önkormányzat felé jelzi a néptánc foglalkozás indítását és 

más egyebet is, de abból, amit ígért semmit nem tett meg. 

Mégis amiért elkeseredett az az, hogy amellett, hogy minden ilyen tett az önkormányzaton 

csapódik le és éri a negatív kritika, amellett itt be lett csapva 15 gyerek, amit úgy érzi 

senkinek nincs joga megtenni. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Tudomása szerint Kiss Ágnes azt kifogásolta, hogy a testület a határozott idejű szerződés 

mellett döntött a határozat szerint. A történtekkel kapcsolatban elmondja, hogy a 

takarítónőnek is az iskolában kellett volna tartózkodnia ebben az időben, őt is felelősségre 

lehetne vonni a történtekért. 

 

Oláh Gábor képviselő: 

Még annyit fűz a dologhoz, hogy Kiss Ágnes saját unokája is a 15 gyerek között volt, akik 

kint álltak az iskola előtt. Ez önmagáért beszél. 

Véleménye szerint le kellene végre zárni ezt a dolgot, mert ezek a történések nagyon rossz 

fényt vetnek az önkormányzatra és a képviselőkre is. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Elmondja, hogy nincs min csodálkozni, amíg a testület nem dönt keményebben és nem 

fogalmazza meg és tartatja be az elvárásait az önkormányzat által foglalkoztatott dolgozókkal 

szemben, addig változás nem várható. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Egyet ért. Egyértelműen a gyenge vezetőség a hibás azért, hogy a dolgozók nem féltik az 

állásukat, bármit megtehetnek. 

Kiss Ágnesnek dolga lett volna, hogy az iskolát kinyittassa vagy a férjével, vagy meg kellett 

volna oldania egy telefonhívással. Felháborítja, hogy ahelyett, hogy az állásához való 

ragaszkodást úgy nyilvánítaná ki, hogy mindent megtesz azért, hogy a munkájával 

elégedettek legyenek és bebizonyítaná, hogy alkalmas a feladatra, ehelyett betegállományba 

megy és nem vesz tudomást a feladatáról. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Nem gondolja, hogy ez olyan nehéz munka lenne, hogy ezt kelljen csinálni. 
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Hornyák András képviselő: 

Véleménye szerint Kiss Ágnes zsarolja a polgármestert. 

 

Dr. Andrásfalvy András Dres képviselő: 

Elmondja, hogy nem gondolja, hogy Kiss Ágnes szándékosan nem nyitotta volna ki az 

iskolát, háziorvosként elmondja, hogy senkinek nem kívánja azt a lelkiállapotot, amit most 

Kiss Ágnes átél, és nem véletlenül írta ki akkor betegállományba. Véleménye szerint 

türelemmel kellene lenniük a döntést illetően, amíg összeszedi magát. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Ez nem mentesíti a feladatai alól, és ez mindannyiukkal így van, akik dolgoznak, senkit sem 

mentesít az elvállalt feladata alól, ha betegállományba megy. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Ezzel egyet ért, a betegséggel nem takarózhat senki, főleg így, hogy ő egy 8 órás 

közalkalmazotti státuszt akar az önkormányzatnál.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Részéről úgy gondolja, hogy a testületet nem befolyásolta azon az ülésen ahol a határozat 

megszületett. 2008. augusztus 26-i ülésen úgy döntött a testület, hogy biztosítja Kiss Ágnes 

számára a plusz 4 órás munkaidőt határozott időre. Ennek a jogi hátterének megoldását a két 

település jegyzőjére bízták, de a múlt héten szembesülnie kellett azzal, hogy az iskolaigazgató 

nem tudja kezelni Kiss Ágnes státuszát. Reméli, megtalálják a megoldást. 

A néptánccal kapcsolatban történtek után behívatta Kiss Ágnest, aki azt mondta, hogy 

véleménye szerint már találtak valakit az ő helyére és azért van ez az egész. Ezt elhárította, 

mivel a legegyszerűbb megoldás az lett volna az önkormányzat részéről, hogy nem ajánlja 

meg a plusz munkaidőt és így saját maga bontja fel a munkaviszonyt, ha valóban meg 

akarnának válni tőle. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy megkereste őt Kuzselné Shóber Ágnes iskolaigazgató azzal, hogy ő nem 

tudja a Pusztazámor Képviselő-testülete által kijelölt feladatokat Kiss Ágnesen számon kérni. 

Az az öszvér megoldás jöhet még szóba, hogy Sóskúton marad a 4 órás állás, Pusztazámoron 

szintén lesz 4 órás munkaideje a Polgármesteri Hivatal közalkalmazottjaként, munkáltatója 

pedig a polgármester lenne. Vagy átveszi a Képviselő-testület 8 órában feltétel nélkül. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Munkajogilag hogy kezelhető az önkormányzatoknál 4-4 óra. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Úgy, hogy az egyiket főállásnak, a másikat mellékállásként nevesítik. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi a testületet, hogy akkor alkalmazzák-e Kiss Ágnest a továbbiakban vagy ne. 

 

Hornyák András képviselő: 

Ha már hoztak egy határozatot az elmúlt testületi ülésen erről, akkor már döntöttek. 
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Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Nem szeretné, ha számonkérés nélkül maradna az, hogy Kiss Ágnes nem nyitotta ki az 

iskolát, amikor feladata lett volna és ez vonatkozik a takarítónőre is. 

 

Folytatódott a közös testületi ülés a következő napirendi ponttal. 

 

 

4. napirendi pont 

 

Kiss Ágnes státusza 

 

 

Kuzselné Shóber Ágnes iskolaigazgató: 

Számára az lenne a jó, ha önkormányzat teljesen átvenné, mert nem látja át mi az elvárás. 

 

dr. Újházi Miklós sóskúti jegyző: 

Vázolja a lehetőségeket. Vagy 4 órában foglalkoztatják Sóskúton, amit vagy elfogad vagy 

nem, vagy öszvérmegoldásként a Sóskút által biztosított 4 órát Pusztazámor kiegészíti plusz 4 

órával, ez esetben a sóskúti iskola lenne a munkáltatója, vagy Pusztazámor Önkormányzata 

teljesen átveszi 8 órában és a polgármester a munkáltatója. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Javasolja, hogy vázolják fel, hogy mik a lehetőségek. Pusztazámornak arról kell döntést 

hoznia, hogy megéri-e szabadidő-szervezőt tartani vagy nem. Ebben született is döntés, a 

testület úgy döntött, hogy kell és ennek megfelelően kell kialakítani a nézeteket mindkét fél 

részéről. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Megkérdezi, hogy tehát Kiss Ágnes művelődés-szervező feltétel nélkül határozatlan 

közalkalmazotti jogviszony keretében kerül alkalmazásra 2008. október 1-től a Pusztazámor 

Községi Önkormányzatánál és a munkáltatói jogokat a polgármester fogja gyakorolni. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Igen, így van. Megszavaztatja Békési Géza alpolgármester javaslatát. 

 

Igen: 6 

Nem: 2 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

56/2008. (09.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Kiss Ágnes művelődés-szervező státusza 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kiss Ágnes 

művelődés-szervezőt 2008. október 1-től áthelyezéssel (Sóskúti Andreetti Károly 

Általános, Művészeti Iskola és Könyvtártól) Pusztazámor Községi Önkormányzatához 

határozatlan közalkalmazotti jogviszony keretében továbbfoglalkoztatja. A munkáltatói 

jogokat a polgármester gyakorolja és ennek költségeit a 2008. évi költségvetés általános 

tartaléka terhére biztosítja. 

A szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: 2008. október 1.      Felelős: polgármester 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Javasolja, hogy vonják vissza a 49/2008. (08. 26.) számú határozatot. 

Megszavaztatja javaslatát. 

 

Igen: 8 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

57/2008. (09.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A Képviselő-testület 49/2008. (08.26.) számú határozatának visszavonása 

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

meghozott 49/2008. (08.26.) számú határozatát, melyben Kiss Ágnes művelődés-szervező 

határozott idejű, feltételhez kötött alkalmazásáról döntött, visszavonja. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

58/2008. (09.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Létszámkeret csökkentés 

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

Község Önkormányzatával meglévő intézményfenntartó-társulás társulási 

megállapodása alapján a közös fenntartású Andreetti Károly Általános és Művészeti 

Iskola Pusztazámori Tagintézmény általános iskolai oktatási egységének (ideértve a 

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

álláshellyel engedélyezi. 

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

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

 

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

 

 

 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 20:50-kor 

berekesztette. 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Kosztyi Emma        Pátrovics Benedek 

 jegyző             polgármester 


