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Jegyzőkönyv 

 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2009. október 13-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   

 

Távolmaradók:  Dr. Andrásfalvy András Ders képviselő                       

Oláh Gábor     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  

Mátrai Miklósné   képviselő 

Szalay Hajnalka   képviselő  

Zbiskó Sándorné   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 Sóskút Község Képviselő-testülete 

határozatképes létszámban, 11 fővel jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítésére Szalay Hajnalka 

képviselőt kérte fel. A napirendi pontokat a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

  

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere: 

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

létszámmal, 6 fővel jelen van. A napirendi pontokat a Képviselő-testület egyhangúlag 

elfogadta. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0  Elfogadva! 
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1. napirendi pont 

 
Az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola beszámolója a 2008/2009. tanév 

tapasztalatairól és a 2009/2010. tanév terveiről 

 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere: 

Elmondja, hogy a pusztazámori Képviselő-testület már megtárgyalta és elfogadta előző ülésén 

az iskola beszámolóját. 

 

König Ferenc Sóskút polgármestere: 

Szavazásra bocsátja a kérdést. 

 

 

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal elfogadta a 

beszámolót. 

 

 

 

2. napirendi pont 

 

Előterjesztés az oktatási-nevelési feladatokat ellátó intézményfenntartó társulás 

keretében működtetetett intézmény működéséhez szükséges költségek biztosításának és 

elszámolásának rendjéről Sóskút és Pusztazámor Község Önkormányzatai által 2008. 

augusztus 7-én megkötött megállapodás módosítására 
 

 

Dr. Újházi Miklós sóskúti jegyző ismerteti a napirendi pont tárgyát a képviselőkkel, és a 

jelenlévő hallgatósággal. 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere: 

Pusztazámor Képviselő-testülete már erről is döntést hozott a legutóbbi ülésén. Amióta közös 

fenntartású az iskola a költségvetésük is közös, egyesültek, egy családdá váltak. 

Kérdés, hozzászólás, szóbeli kiegészítés nem volt. 

Megszavaztatja a megállapodás módosításának elfogadását. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

58/2009. (10.13.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Intézményfenntartói társulás elszámolási rendjéről szóló megállapodás 

módosítása 

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

nevelési feladatokat ellátó intézményfenntartó társulás keretében működtetett 

intézmény működéséhez szükséges költségek biztosításának és elszámolásának rendjéről 

Sóskút és Pusztazámor Község Önkormányzatai által 2008. augusztus 7-én megkötött 

megállapodást az előterjesztés szerint módosítja. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 
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König Ferenc Sóskút polgármestere: 

Szavazásra bocsátja a kérdést. 

 

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, Pusztazámor 

Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a megállapodás 

módosítását. 

 

Dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője:  

Pusztazámor polgármestere előzetesen jelezte, hogy a 2011. december 31-ig tartó időszakra a 

működtetési előleget előrehozottan 2010. június 30-ig kifizetik Sóskút részére. Az 

önkormányzatunknak pedig nyilatkoznia kell arról, hogy elfogadja azt, - az erről szóló 

megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

Még egy kiegészítő határozati javaslata van. Javasolja, hogy a Pusztazámori Képviselő-

testület által, az iskolai felújítással kapcsolatos sikeres pályázat esetén a felújítási 

munkálatokra átadott 2,5 millió forintról szóló átadás-átvételi megállapodás aláírására 

hatalmazza fel a polgármestert a sóskúti képviselő-testület. Tekintettel arra, hogy erről a 

kérdésről a két képviselő-testület március 17-i ülésén már született határozat, úgy gondolta 

nem szükséges még egyszer dönteni, de figyelemmel Pusztazámor Képviselő-testületének 

most elfogadott újabb határozatára indokolt, hogy Sóskút is megerősítse márciusi döntését.  

 

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, Pusztazámor 

Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta, hogy Sóskút 

Községi Önkormányzat megállapodást köt Pusztazámor Község Önkormányzatával a 

közös fenntartású iskola felújítási munkálataira Pusztazámor által átadandó 2.500.000 

Ft biztosításáról. 

 

59/2009. (10.13.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Intézményfenntartó társulás keretében működtetett intézmény felújításához 

történő hozzájárulás 

 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

megállapodást köt Sóskút Község Önkormányzatával az Andreetti Károly Általános és 

Művészeti Iskola felújítási munkálataira Pusztazámor által átadandó 2.500.000 Ft 

biztosításáról. Az erről szóló megállapodás-tervezetet az előterjesztés szerint elfogadja és 

felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

60/2009. (10.13.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Intézményfenntartó társulás keretében működtetett intézmény felújításához 

történő hozzájárulás 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Andreetti Károly Általános Művészeti Iskola és Könyvtár 2010. és 2011. évi működési 

költségeire előlegként fedezetet biztosít a 2010. évi költségvetés terhére - 

hozzávetőlegesen maximum 32 millió forintot – amelyet 2010. június 30-ig teljesít. A 

2010. évre fizetendő előleg megegyezik a 2011. évre fizetendő előleggel. 

Az erről szóló megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: 2009. december 31.     Felelős. Polgármester 
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Mivel több kérdés hozzászólás nem volt, a Pusztazámor polgármestere a pusztazámori 

Képviselő-testület részéről az ülést bezárja. 

 

 

 

 

 

Dr. Kosztyi Emma        Pátrovics Benedek 

 Jegyző            polgármester 

 

 


