
 1 

Jegyzőkönyv 

 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2009. február 25-i Sóskút Község Képviselő-testületével közös testületi üléséről 

  

  

Helye: Sóskút tanácsterme 

  

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint 

  

Pusztazámor község részéről jelen vannak:          
                                               Békési Géza    alpolgármester 

                                               Hornyák András   képviselő 

                                               Orosz Béla    képviselő 

                                               Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő 

Kajzer Antalné   képviselő 

 

Távolmaradók:           

    Pátrovics Benedek  polgármester 

              Oláh Gábor     képviselő 

 dr. Andrásfalvy András Ders  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. 

  

Békési Géza alpolgármester: 

Elmondja, hogy Pátrovics Benedek Pusztazámor Községi Önkormányzat polgármesterének 

távolléte miatt, a polgármester út megbízásából, a közös testületi ülést ő mint alpolgármester 

vezeti le. Megállapítja, hogy a pusztazámori Képviselő-testület 8 tagjából jelen van 5, az ülés 

határozatképes, azt megnyitja. 
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1. napirendi pont:  
 

Az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyvtár 2009 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:  

Elmondja, hogy az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyvtárnak hatalmas 

a kiadása. Az a nagy kérdés, hogy legyen e iskolaotthonos osztály vagy sem. A másik kérdés 

az, hogy legyen e emelt szintű angolos osztály vagy sem.  Úgy gondolja, hogy míg az emelt 

szintű angolos osztály indítása csupán szakmai kérdés, míg az iskolaotthonos osztály indítása 

viszont pénz kérdése. Arról kellene dönteni, hogy legyen iskolaotthonos osztály vagy csupán 

sima első osztály Pusztazámoron és Sóskúton is, ezt akár a mai testületi ülésen is eldönthetik 

a képviselő-testületek tagjai.  

 

Dr. Kosztyi Emma Pusztazámor jegyzője: 

Úgy gondolja, hogy ebben a kérdésben semmiképpen nem a mai testületi ülésen kellene 

dönteni, mert még ezt jobban át kell vizsgálni, valamint az iskola vezetőinek a véleményére is 

kíváncsi ebben a kérdésben. Meg kell vizsgálni az igényeket, hogy hány olyan szülő lenne aki 

igénybe venné az iskolaotthonos lehetőséget. 

 

Dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője:  

Elmondja, hogy mivel az ellátási körzet ugyanaz, a két település gyermekei azonos eséllyel 

jelentkeznek.  

 

Dr. Kosztyi Emma Pusztazámor jegyzője: 

Elmondja, hogy a költségvetésből az derült ki számára, hogy két normál első osztályos 

pedagógus van beépítve. Fel sincs ajánlva annak a lehetősége, hogy vagy Sóskúton, vagy 

esetleg Pusztazámoron indulhatna iskolaotthonos osztály. 

 

Dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője:  

Ezzel kapcsolatban elmondja, az iskolaotthonos osztály többlet pedagógust igényel. Ha van rá 

anyagi forrás, akár májusban is lehet róla dönteni. A másik kérdés az, hogy mikor lesz az 

iskolai beiratkozás. A legnagyobb problémát az jelentené, ha a szülőket megkérdeznék arról, 

hogy legyen e iskolaotthonos osztály, vagy felzárkóztató osztály, vagy emelt szintű angolos 

osztály, természetesen mindegyiket választanák. Erre azonban anyagi keret nincsen. 

 

Kuzselné Schóber Ágnes Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyvtár 

Igazgatója: 

Elmondja, úgy képzelték, hogy a gyengébb képességű gyerekeket megosztva a Sóskúti és a 

Pusztazámori osztály között azonos arányban tanítanák a többi gyerekkel együtt. Azokkal a 

gyerekekkel, akikkel probléma van, a matematika és magyar óráról ki tudnák venni, és külön 

fejlesztve tanítani, a többi órákon az osztály többi tagjával együtt tanulnak. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára pusztazámori képviselő: 

Úgy tudja, hogy a Pusztazámori Óvodában szülői értekezlet lesz az iskolába menő gyerekek 

szüleinek, ezért az a véleménye, hogy mindenképpen olyan egységes álláspontot kell 

kialakítani, hogy a holnapi nap folyamán a szülők valós képet kapjanak. 
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König Ferenc Sóskút polgármester: 

Mivel a két település óvodavezetőjének tájékoztatása alapján, a két településen 54 gyermek 

lesz iskolaérett korú, így az a probléma merült fel, hogy lehet olyan sóskúti gyermek, aki 

esetleg nem fog beférni a sóskúti első osztályba, mivel megtelik a 27 fős létszám, akkor 

kénytelenek lesznek átküldeni őt a pusztazámori tagintézménybe. Reméli, hogy ez a szülők 

számára elfogadható lesz.  

 

Dr. Kosztyi Emma Pusztazámor jegyzője: 

Elmondja, hogy Pátrovics Benedek polgármester úrnak az a véleménye, hogy mivel egy 

intézményről van szó, egyszerűsíteni kellene a számítást, ezért megfontolásra ajánlja, hogy a 

bevételi oldalon össze kell adni a támogatásokat és a kiadásokból levonni és a különbözetet 

gyermeklétszám arányosan elosztani. Tehát a Pusztazámor fizeti a pusztazámori gyermekek 

utáni kiadásokat, Sóskút pedig a sóskúti gyerekek utáni kiadásokat. 

 

Dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője:  

Elmondja, hogy ezzel kapcsolatban az a meglátása, ha kiszámolja a sóskúti gyermekek 

arányát és a zámori gyermekek arányát a Pusztazámori illetve a Sóskúti tagintézményben, 

akkor a normatívából kapott állami támogatásból Pusztazámor jutna több bevételhez. Az 

államtól kapott 6 millió forint, amely a két iskola összevonásából létrejött, amelyből eddig 4 

milliót kapott Sóskút, 2 milliót Pusztazámor. Ha a jobb körülmények miatt több sóskúti 

gyermek a pusztazámori tagintézményt választaná, akkor ez az arány változhat. 

 

Dr. Kosztyi Emma Pusztazámor jegyzője: 

Nem kell ezen a testületi ülésen erről dönteni, fontolják meg és a következő közös testületi 

ülésen visszatérnek erre a kérdésre. 

 

Békési Géza Pusztazámor alpolgármestere:  

Megszavaztatja az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola 2009. évi költségvetését. 

  

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

4/2009. (02.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Az Andreetti Károly Általános és Művészeti közös fenntartású iskola 2009. évi 

költségvetése 

Sóskút Község és Pusztazámor Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete jelen 

határozat melléklete szerint jóváhagyja a sóskúti Andreetti Károly Általános és 

Művészeti Iskola 2009. 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.  
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2. Napirend 

  

Zsámbéki Színház támogatása 

 

 

Békési Géza Pusztazámor alpolgármestere: 

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.  

  

  

Békési Géza Pusztazámor alpolgármestere: 

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

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

  

 

5/2009. (02.25.) 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: 2009. március 30.     Felelős: Polgármester 

 

 

 

 

Több napirendi pont, kérdés, hozzászólás nem volt, az ülést Békési Géza alpolgármester 

berekesztette 19:50-kor. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kosztyi Emma                                                                Békési Géza 

                      jegyző                                                                        alpolgármester 


