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Jegyzőkönyv 

 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2009. március 17-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 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő 

Hornyák András   képviselő 

Kajzer Antalné   képviselő 

Orosz Béla    képviselő   

Oláh Gábor     képviselő 

 

Távolmaradók:  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 polgármestere: 

Üdvözölte a megjelenteket és megállapította, hogy a Pusztazámori Képviselő-testület teljes 

létszámban jelen van, az ülés határozatképes. A napirendi pontokat a Képviselő-testület 

egyhangúlag elfogadta. 

  

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere: 

Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes 

létszámmal, 7 fővel jelen van. A napirendi pontokat a Képviselő-testület egyhangúlag 

elfogadta. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0  Elfogadva! 

 

 

 

 



 2 

1. napirendi pont:  
 

Sóskúti Általános Iskola Pályázati Támogatása 

 

Dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője:  

Elmondja, hogy az Önkormányzati Minisztérium olyan pályázatot írt ki, amely három cél 

megvalósítására irányul. Első cél a bölcsődék fejlesztése, a második cél iskolák felújítása, 

akadálymentesítése, a harmadik iskolabuszok beszerzése. Kistérségi szinten lehet pályázni. A 

három lehetőség közül az iskola felújítására irányuló pályázatot adnák be. A nyerhető összeg 

20 millió forint, melyből 20%-ot kell saját forrásból finanszírozni. A sóskúti óvoda olyan 

rossz állapotban van, hogy a felújítás költségeire a pályázati összeg nem lenne elegendő, 

azonban az iskolában vannak olyan felújítást igénylő területek, amelyek a nyerhető összegből 

megvalósíthatók, pl.: az elavult fényerővel rendelkező lámpatestek cseréje, lambéria cseréje, 

tűzbiztos burkolat építése, vizesblokkok teljes rekonstrukciója, esetleg a tornaterem 

nyílászáróinak cseréje. Mivel a pályázat országos szintű, viszonylag kicsi az esély, hogy 

nyernek a pályázaton, de egy próbát megér. 

 

Kőnig Ferenc Sóskút polgármestere: 

Elmondja, hogy a jegyző úr által felsorolt felújításra váró feladatok közül néhányra már kért 

árajánlatokat, hogy már a mostani ülésen láthassák, hogy a fent említett felújítási költségek 

milyen mértékűek. Kéri a Képviselő-testületek tagjaitól a felhatalmazást arra, hogy 

amennyiben szükség van pályázatíró segítségére, a vele kötendő szerződést megköthesse. 

Ennek költsége kb. 60.000 Ft+ÁFA.  

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Mi a pályázat benyújtási határideje? 

 

Dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője: 

2009. március 27. 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere: 

Az Andreetti Károly Általános Művészeti Iskola és Könyvtár társfenntartójaként, 

megszavaztatja Sóskút Község Önkormányzat pályázaton való részvétel támogatását. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0.  Elfogadva! 

 

 

16/2009. (03.17.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Közoktatási intézmény felújítására kiírt pályázat 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Sóskút 

Község Önkormányzatát támogatja abban, az önkormányzati miniszter által a 

bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi 

buszok beszerzésének támogatására kiírt pályázaton részt vegyen. 

 

Határidő: 2009.április 1.      Felelős: polgármester 
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2. napirendi pont 

 

2009-2010. évi iskolai osztályok indulása 

 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere: 

Elmondja, hogy az előző közös testületi ülésen már szó volt arról, hogy a 2009/2010. 

tanévben is indulna iskolaotthonos osztály Pusztazámoron. Ebben az ügyben, azóta több 

megbeszélés is volt, kérte az igazgatóasszonyt, készítsen számszaki kimutatást ezzel 

kapcsolatban. Elmondja, hogy különös anyagi gonddal nem jár, hogy a 4. osztály továbbra is 

Pusztazámoron marad. Az még nem derült ki, hogy az iskolaotthonos osztály indítása milyen 

költségekkel járna. Megkéri Kuzselné Schóber Ágnes iskolaigazgatót, hogy mondja el a 

véleményét ezzel kapcsolatban. 

 

Kuzselné Schóber Ágnes iskolaigazgató: 

Egy sajátos helyzet alakult ki Pusztazámoron, mivel a tavalyi, 2008. tanév folyamán a 3. 

osztályban nem volt meg a kellő létszám ahhoz, hogy külön osztályként indulhasson, így 

jelenleg Pusztazámoron három osztály működik. Ahhoz, hogy az iskolaotthonos osztály 

elindulhasson, legalább 20 gyermek felvételére van szükség. Számszakilag hozzávetőlegesen 

3-3,5 millió forinttal lehet számolni ebben az esetben, mivel plusz tanítót kell alkalmazniuk. 

 

Dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője: 

Ezzel a döntéssel kapcsolatban az a véleménye, hogy ha Pusztazámoron idén újra indítanak 

iskolaotthonos osztályt, úgy ezt a következő években is meg kell tenniük. Ez lenne a 

Pusztazámori Tagintézmény külön szolgáltatása.   

 

Kőnig Ferenc Sóskút polgármestere: 

Véleménye szerint semmiképpen nem megvalósítható, hogy Sóskúton és Pusztazámoron is 

legyen iskolaotthonos osztály, mert az anyagilag hatalmas kiadást jelentene. Azt is meg kell 

vizsgálni, hogy a Pusztazámori Tagintézmény teremnagyságban alkalmas-e arra, hogy az alsó 

négy osztályban iskolaotthonos osztályt indítson. 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere: 

A sóskúti óvoda által 2009 szeptemberében készített felmérés alapján Sóskútról 10 szülő, 

Pusztazámorról 12 szülő jelezte, hogy a pusztazámori iskolaotthonos osztályba íratná a 

gyermekét. A tanterem nagysága megfelelő, a törvényi előírás szerint 24 gyermek helyezhető 

el. Ha mégis olyan helyzet adódna, hogy a gyermekek nem férnek el az osztályteremben, egy 

válaszfal kivételével megoldható a helyhiány. A pusztazámoriak érdeke az, hogy a felépített 

iskolába minél több gyerek tanuljon. Ő mindenképpen támogatná a szülők kérését, ha a 

képviselő-testület tagjai most meg tudnának ebben egyezni. Tudja, hogy ez nagy költség, 

azonban látja, hogy egyre több gyermek jár a Pusztazámori Tagintézménybe az 

iskolaotthonos osztály miatt. 

  

Kuzselné Schóber Ágnes iskolaigazgató: 

Arra törekednek, hogy Sóskúton és Pusztazámoron azonos létszámú osztályok alakuljanak ki. 

A jelenlegi adatok alapján 22 szülő az iskolaotthonos, 26 szülő a szimpla osztályba íratná a 

gyermekét, ez ideális arány.  

 

Kajzer Antalné pusztazámori képviselő: 

Úgy gondolja, hogy mindenképpen figyelembe kellene venni a szülők kérését, mivel ha 

esetleg nem indulna a Pusztazámori Tagintézményben 4. osztály, akkor a szülők keresnek egy 
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olyan iskolát, ahol mind a négy osztály biztosítva van gyermekük számára és egyáltalán nem 

íratják be gyermeküket Pusztazámorra. 

 

Orosz Béla pusztazámori képviselő: 

Elmondja, hogy évek óta azért küzd a pusztazámori Képviselő-testület, hogy a pusztazámori 

iskola működjön, a falubeli gyermekek a pusztazámori iskolába járhassanak, és a 

lehetőségekhez képest a legjobb oktatásban részesüljenek.  

 

Dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője: 

Elmondja, hogy az eddig meghozott képviselő-testületi döntéseket, az iskola és a gyermekek 

megtartása érdekében hozták meg, a szülők kérését megpróbálták teljesíteni. Azonban azt 

nem tartja reálisnak, hogy ha esetleg nem úgy dönt a képviselő-testület, ahogy a szülők 

elképzelték, akkor beültetik a gyermekeiket az autóban és elviszik őket másik iskolába. 

 

Dr. Kosztyi Emma Pusztazámor jegyzője: 

Elmondja, hogy a képviselő-testületek megpróbálják a lehető legjobb megoldást megtalálni, 

amely a gyerekek számára a legmegfelelőbb lenne. A jelenlegi felmérésekből kiderült, hogy 

az osztálylétszám alakulása is a lehető legjobb módon állt össze, így nem áll fenn kellemetlen 

szituáció az iskolaválasztással kapcsolatban. 

 

Dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője: 

Megkérdezi, hogy ha a 2009/2010. tanévben iskolaotthonos osztály indulna Pusztazámoron, 

akkor hány pedagógust kellene alkalmazni a pusztazámori tagintézményben? 

 

Kuzselné Schóber Ágnes iskolaigazgató: 

Összesen 7 tanárt kellene alkalmazni, most 5-en vannak, mivel a 4. osztály Sóskúton van.  

 

Dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője: 

Ez azt jelentené, hogy két pedagógust kellene alkalmazni a pusztazámori tagintézményben. A 

kérdése az, hogy akkor egy létszám Sóskútról átcsoportosítható, és így kell egy tanárt felvenni 

a pusztazámori tagintézménybe? 

 

Kuzselné Schóber Ágnes iskolaigazgató: 

Elmondja, hogy mivel a pusztazámori tagintézményben jelenleg három osztály van, így 

mindenképpen számolni kell azzal, hogy a negyedik osztály is elindul. Oda is kell egy tanító, 

és az elsőben az iskolaotthonos osztályba pedig még egy tanító. Két tanárt kell felvenni ebben 

az esetben.  

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere: 

Összegzésként elmondja, hogy akkor a hozzávetőleges számítások alapján ez 7 millió forintot 

jelentene plusz költségként a költségvetésben egy évre vonatkozóan. 

 

Dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője: 

Mivel a 2009/010-es tanév szeptemberben kezdődik, így nem 7 millió forinttal kell számolni a 

2009. évi költségvetésben, hanem kb. 2 millió forinttal a három hónapra. 

 

Kuzselné Schóber Ágnes iskolaigazgató: 

Véleménye szerint, az iskolaotthonos osztálynak a gyermekek életkori sajátosságai alapján 

legnagyobb jelentősége az 1-2 osztályban van, a 3-4 osztályban már elég a sima osztály, és 

aki igénybe veszi annak a napközi.  
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Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere: 

Úgy gondolja, hogy előre nem kellene olyan dolgokat eltervezni, amelyek jelen pillanatban 

még nem láthatók. 

 

Kőnig Ferenc Sóskút polgármestere: 

Véleménye szerint azonban a megjelent szülők arra kíváncsiak, hogy a gyermekük két évig 

vagy négy évig járhat iskolaotthonos osztályba. 

 

Dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője: 

Elmondja, hogy ezek a felmérések csupán előzetes igényfelmérések voltak, a beíratás 

áprilisban lesz, a tényleges osztálylétszámok akkor lesznek biztosak. Fenn állhat az a 

probléma is, hogy esetleg a mostani 22 jelentkező helyett csupán 15 gyermeket íratna be az 

iskolaotthonos osztályba, és máris fenn áll az a helyzet, hogy akkor már két osztályt kell 

indítani Sóskúton. A jelenlegi felmérések nem ezt igazolják, azonban kizárni nem lehet. Ha 

megvalósul az iskolaotthonos osztály a pusztazámori tagintézményben, akkor 7 pedagógus 

fog dolgozni Pusztazámoron. Négy pedagógus a két iskolaotthonos osztályban, kettő a normál 

osztályban, és egy napközis pedagógus. Így a pusztazámori maximális tanítólétszám 8 fő 

lehet, és akkor már az összes osztályban iskolaotthonos osztály lenne. Azt kell eldöntenie az 

önkormányzatnak a beiratkozásnál mit ajánl fel a szülőknek. Folyamatosan biztosítja az 

általános iskola 4. osztályig az iskolaotthonos osztályt vagy csupán az első két osztályban. A 

jelenlegi finanszírozási része a társulási megállapodásnak úgy szól, hogy egységekre 

számítják ki a költségeket, a pusztazámori épület egy egység a sóskúti épület egy egység, azt 

osztják vissza a gyerekek létszámára, és adott egységen belüli arányban viselik a költségeket. 

Ha négy iskolaotthonos osztály lesz Pusztazámoron, és az osztályokban tanuló gyerekek 

többsége pusztazámori lakos lesz, akkor a Pusztazámori Önkormányzatnak jelentősen 

megnőnek a költségei, a jelenlegi megállapodás szerint. Ha esetleg tömegével átviszik a 

sóskúti szülők a gyermekeiket Pusztazámorra, mert annyira megtetszik nekik az 

iskolaotthonos tanítás, akkor a Sóskúti Önkormányzatnak növekednek meg a költésgei. 

Azokra a szempontokra próbálja felhívni a figyelmet, amelyek szerinte mindenképp 

mérlegelést igényelnek a döntés meghozatalakor. 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere: 

Elmondja, hogy az előző testületi ülésen pont erre kívánta felhívni a figyelmet, hogy legyen 

egységes finanszírozás. Úgy gondolja, hogy mivel egy intézményről van szó, módosítsák a 

szerződést úgy, hogy az iskola összes tanulójának létszámával, az állami támogatás valamint 

az iskola fenntartási költségeit számolják ki, annak különbözetét pedig gyerekarányosan 

elosztanák a két település között. Nem azt kell nézni, hogy ki jár jobban vagy rosszabbul, az a 

cél hogy iskolát üzemeltessen a két település.  

 

Dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője: 

Vannak olyan szülők, akik elviszik a gyermekeiket más településre tanulni, ezek ellen nem 

lehet mit tenni, a szülők döntése. 

 

Bereczkiné Ulehla Anna sóskúti képviselő: 

Úgy gondolja, hogy olyan kitétellel kéne indítani a pusztazámori iskolaotthonos osztályt, 

hogy az 1-2 osztály iskolaotthonos, 3-4 osztály szimpla osztályként indul.  

 

Dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője: 

Elmondja, hogy ebben az esetben az jelenthet problémát, hogy az a sóskúti szülő, aki az 

pusztazámori iskolaotthonos osztályba járatta a gyermekét, akkor a harmadik osztálytól 

kezdve majd a sóskúti iskolába kívánja taníttatni a gyermekét, és így felborulhat az 
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osztálylétszámok egyensúlya. Nem valószínű, hogy ez tömeges lenne, de ezzel is számolni 

kellene. 

 

Csernyák Péter Sóskút alpolgármestere: 

Úgy gondolja, hogy a szülők nagy része azt mondaná a 2. osztály után, hogy jó lenne, ha a 3-

4. osztályban is tovább működne az iskolaotthonos osztály. Azonban nem lehet tudni, mit hoz 

a jövő, lehet, hogy olyan anyagi helyzet áll elő, amely már nem teszi lehetővé, hogy az 

iskolaotthonos osztály továbbműködjön. 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármester: 

Úgy érzi, hogy most nem szakmai oldalról kellene eldönteni, hogy 1-2 osztály iskolaotthonos 

3-4 szimpla osztály, hanem mind a négy osztályra meg kellene állapítani az iskolaotthonos 

oktatást. Miért nem kell 3-4. osztályban iskolaotthonos képzés a gyerekeknek? 

 

Mészáros Ildikó a pusztazámori tagintézmény vezetője: 

Szakmai szempontból az 1-3 osztályban tartaná indokoltnak az iskolaotthonos oktatást, a 4. 

osztályban átmenetet tartaná indokoltnak, hogy már nagyobb önállóságot kapjanak a 

gyerekek. 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor Polgármestere: 

Úgy gondolja, megoldás lehetne az is, hogy a szülőknek azt mondják, hogy indul az 

iskolaotthonos oktatás, az önkormányzat szándékai szerint 3. vagy 4. osztályig, azonban, ha 

olyan gazdasági helyzet alakul ki, hogy már nem lesz pénz a finanszírozásához, akkor azt a 

szülőnek is el kell fogadnia. 

 

Békési Géza Pusztazámor alpolgármester: 

Úgy gondolja, hogy addig kellene az iskolaotthonos oktatást biztosítani, ameddig a szülők 

igénylik, valamint ameddig az önkormányzat finanszírozni tudja.  

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere: 

Mindenképpen a fenntartók döntése, hogy milyen feltételekkel indítják az iskolaotthonos 

osztályokat.  

 

Kőnig Ferenc Sóskút polgármestere: 

Mivel a pusztazámori szülők tiltakoztak az ellen, hogy a 3. osztály után Sóskútra kerüljenek a 

gyerekek, ezért a 12 fős osztály megmarad Pusztazámoron és ott tanulhat a 4. osztályban is. 

Az iskolaotthonos osztály is nagy erőfeszítéssel kezdődött, véleménye szerint a jelenlegi első 

osztályos gyermekek szüleinek a zöme úgy gondolja, hogy az iskolaotthonos osztály a 4. 

osztályig tart. Úgy gondolja, hogy Pusztazámoron 12 fővel működő 3. osztályt át kellene 

hozni a sóskúti tagintézménybe tanulni a 4. osztálytól kezdődően.  

 

Dr. Kosztyi Emma Pusztazámor jegyzője: 

A jelenleg 3. osztályos sóskúti és pusztazámori gyermekek, akik jövőre a 4. osztályba mennek 

szám szerint 36 fő. Így mindenképpen két osztályt kellene indítani, ezáltal semmi értelmét 

nem látja annak, hogy a pusztazámori jelenleg harmadik osztályos gyerekek miért mennének 

át sóskútra tanulni. Az a legfontosabb ezeknek a gyerekeknek, hogy az 1-4 osztályt egy 

közösségben töltsék el, és ne kelljen őket ide-oda átirányítani. Költségben nem jelent többet 

egy osztály Sóskúton vagy Pusztazámoron. Ezt a megoldást látná a legjobbnak, mind a szülők 

mind a gyermekek szempontjából. 
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Csernyák Péter Sóskút alpolgármestere: 

Úgy gondolja, hogy mivel, ahhoz hogy Pusztazámoron feltöltött osztály legyen, ahhoz 

szükség van az iskolaotthon működésére. Azt nem érti, ha a sóskúti testület azt kéri cserébe, 

hogy a 4. osztályból a 24 gyerekből 16 gyerek tanulna, a többi pedig pusztazámoron, így a 

sóskúti iskolában is könnyebben lehetnek oktatni a 4. osztályos gyerekeket. Nem azt mondja, 

hogy ezt kell választani, azonban logikusnak tartja ezt a felvetést. 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere: 

Mivel ez az osztály eddig is ezzel a létszámmal működött, ezért nem érti, miért akarják ezt az 

osztályt megosztani, és néhány gyereket a pusztazámori tagintézménybe küldeni. A sóskúti 

szülők maguk döntöttek úgy, hogy a pusztazámori iskolaotthonos osztályba íratták a 

gyerekeiket, erre senki nem kényszerítette őket.  

 

Dr. Kosztyi Emma Pusztazámor jegyzője: 

Megkéri a Sóskúti iskola igazgatóját mondja el, mennyire kardinális kérdés az, hogy a 12 

Pusztazámoron tanuló diák átjöjjön Sóskútra tanulni már a 4. osztálytól kezdődően. 

 

Kuzselné Schóber Ágnes iskolaigazgató: 

Azért nem tudnak ezekből a gyerekekből sóskútról átküldeni pusztazámorra, mert össze kell 

adni az egész évfolyam létszámát és az nem enged meg 3 osztályt. Azonban, 30 gyereket 

sokkal nehezebb tanítani, mint 12-t. Elgondolkodtató kérdés, hogy a jelenlegi 24 főből 

kialakult nagyon jó osztályközösséget miért kellene megosztani. Mindenképpen két osztályt 

kellene indítani, maradhat ez a jelenlegi helyzet. Azonban azt is fontosnak tartja, hogy ne 

mindig az a szempont domináljon, hogy amit a szülők kérnek, az legyen. A pénzügyi 

helyzetet is figyelembe véve kell nézni, és úgy dönteni. Egy intézményvezetőnek azonban a 

gazdálkodást is figyelembe véve kell meghoznia a döntéseit, legfőképpen figyelembe véve 

azt, hogy a gyerekek ne sérüljenek.  

 

Orosz Béla pusztazámori képviselő: 

Úgy gondolja, hogy semmiképpen nem zárt volna be a pusztazámori iskola, ha a tavalyi 

évben nem indult volna iskolaotthonos osztály, mert mindig megoldott volt a minimális 

osztály létszám. 

 

Kőnig Ferenc Sóskút polgármestere: 

Úgy gondolja, hogy Pusztazámor mindig mindent csak kér, viszont nem akar semmit adni. 

  

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere: 

Milyen hátrány érte Sóskutat, hogy befogadta tagintézményként a pusztazámori iskolát? 

 

Dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője: 

A közös iskolának egy problémája van, hogy két településen található. Az egy iskolában rejlő 

lehetőségek kihasználhatóságára indult el a tavalyi évben egy gondolkodás annak érdekében, 

hogy a pusztazámori tagintézményben az osztályok megteljenek gyermekekkel. Ezért indult a 

tavalyi év folyamán Pusztazámoron iskolaotthonos oktatás. Így van olyan plusz szolgáltatás, 

amelyet a pusztazámori, valamint a sóskúti iskola tud nyújtani: a pusztazámori 

tagintézményben az iskolaotthonos osztály, a sóskúti iskolában az emelt szintű angol oktatás. 

Eddig anyagi veszteség Sóskutat nem érte azzal, hogy befogadta a pusztazámori 

tagintézményt. Úgy gondolja, hogy a képviselő-testületi döntésnek semmiképpen nem a 

szülők kérése alapján kellene, hogy alakuljon, mert így az önkormányzat nem tud tervezni. A 

tavalyi év folyamán azonban sikerült elérni azt, hogy a sóskúti szülő már nem csak Sóskútban 

gondolkodott vagy esetleg Érdben, sokan Pusztazámorra íratták be a gyermekeiket általános 

iskolába.  
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Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere: 

Megköszöni a jegyző úr összefoglalóját. Összegzésként elmondja, hogy ő mindenképp azt 

támogatja, hogy a pusztazámori tagintézményben maradjon a 4. osztály, és a következő évben 

is induljon az iskolaotthonos osztály, azonban az hogy az iskolaotthonos osztályt 3 vagy 4 

évig tart, az legyen a jövő kérdése. Ebben a kérdésben most nem kíván döntést hozni. 

Valamint felveti, hogy az első napirendi pontban megszavazott Sóskúti pályázatot, 

amennyiben sikeres pályázatról lesz szó, az önrész 20%-ból, 10%-ot Pusztazámor fizet, 

amennyiben a képviselő-testület hozzájárul. Azt teszi fel szavazásra a pusztazámori 

képviselő-testületnek, hogy a pusztazámori tagintézmény plusz szolgáltatásként tudja nyújtani 

a következő tanévben is az iskolaotthonos oktatást, erről szavazzanak majd.  

Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a sóskúti iskola sikeres pályázata esetén a 

kötelező önrész felét, sikertelen pályázat esetén a felújítás költségeit maximum 2,5 millió 

forintig támogatja a pusztazámori képviselő-testület a sóskúti iskola felújítását. Aki ezzel 

egyetért az kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0    Elfogadva! 

 

 

17/2009. (03.17.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Pályázati önrész iskola felújítás ügyében 

1. Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Sóskút Község Önkormányzata által megpályázandó, az Oktatási Minisztérium 

közoktatási intézmény felújításra kiírt pályázatával kapcsolatos 20%-os pályázati 

önrészének felét, azaz 10%-ot, összegszerűen 2,5 millió forintot a 2009. évi 

költségvetés általános tartaléka terhére vállal. A pályázat sikertelensége esetén a 

pályázati önrész biztosítására szánt 2,5 millió forintot az Andreetti Károly Általános 

és művészeti Iskola és Könyvtár felújítására ajánlja fel abban az esetben, ha az 

iskolaotthonos osztály, valamint a 4. osztály indítása a Pusztazámori 

Tagintézményben történik. 

 

Határidő: 2009. június 30.     Felelős: polgármester, intézményvezető 

 

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

hozzájárul ahhoz, hogy a törvényben meghatározott létszámkeret felett a fenntartó 

által engedélyezhet 10% eltérést.  

Pusztazámor és Sóskút községek képviselő-testületei fenntartói hatáskörben úgy 

döntöttek, hogy a 2009/2010. tanévben Pusztazámoron iskolaotthonos oktatási 

rendszerű osztály, Sóskúton normál oktatási rendszerű osztály indul. Az első 

osztályosok beiratkozásával kapcsolatban, mivel a közoktatási törvény szerinti 

osztálylétszám 10%-al túlléphető, ezt engedélyezik az intézményvezetőnek, de csak 

abban az esetben ad lehetőséget a túllépésre, ha sóskúti vagy pusztazámori lakosú 

gyermekek beiratkozása miatt kerül rá sor. 

 

A szükséges intézkedések megtételére felkéri a jegyzőt és az intézményvezetőt. 

 

Határidő: 2009. április 3.      Felelős: intézményvezető  
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Dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője: 

Összegzi a képviselő-testület szavazásának feltételeit. A 2009/2010. tanévre úgy hirdeti meg a 

beiratkozást a két képviselő-testület, hogy a Pusztazámori Tagintézményben iskolaotthonos 

oktatású első osztály, míg a Sóskúti Iskolában normál tanrendű első osztály indul. 

Mindenképpen meg kell határozni azt, hogy körzeten kívüli településről (Sóskút és 

Pusztazámoron kívülről) beiratkozást csak feltételes módban fogadhat el, csak abban az 

esetben nyerhet felvételt, ha szabad férőhely van az osztályban. Férőhelyen túli jelentkezés 

más településről nem fogadható el. A fenntartó engedélyezi, hogy körzeten belüli 

túljelentkezés esetén, a törvényben meghatározott létszámot 10%-al meghaladhatja.  

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor képviselője: 

Fentiekkel egyet ért. 

 

 

  

Mivel több napirendi pont, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 20:30-kor 

berekeszti  

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kosztyi Emma                                                             Pátrovics Benedek 

                       jegyző                                                                           polgármester 


