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Jegyzőkönyv 

 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2010. február 25-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 

                                               Hornyák András   képviselő 

                                               Orosz Béla    képviselő 

                                               Oláh Gábor                             képviselő 

Holinszkiné Bachoffer Kára képviselő 

 

Távolmaradók:           

    Békési Géza             alpolgármester 

              Kajzer Antalné   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 Csernyák Pétert kérte fel. A 

napirendi pontokat az alábbi kiegészítésekkel és módosításokkal a Képviselő-testület 

egyhangúlag elfogadta. 

  

Pátrovics Benedek polgármester: 

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

határozatképes, azt megnyitja. 

 

 

 

 

 



 2 

1. napirendi pont:  

 

Az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyvtár 2010 évi költségvetése. 

A napirendi pont a sóskúti képviselő-testülettel együttesen került megtárgyalásra. 

  

 

A napirend tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, ami a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi. 

  

König Ferenc Sóskút polgármester:  

Elmondja, hogy az előzetes megbeszélések alapján - szülői megkeresés, jegyzőkkel 

iskolavezetőkkel történő megbeszélés - azt a javaslatot terjeszti elő, hogy miután sehová nem 

volt korábban leírva, meghatározva, Pusztazámoron a meglévő 2 iskolaotthonos osztály és 

még két iskolaotthonos osztály - amennyiben el tud indulni - 3 évre szóljon. 

  

Pátrovics Benedek  Pusztazámor polgármester: 

Elmondja, hogy részéről támogatni tudja a 3 évig tartó, ill. a tovább történő iskolaotthonos 

oktatást. Egyrészt a szülők megkeresése, másrészt személyes tapasztalata alapján támogatja az 

iskolaotthonos oktatást. Pusztazámor természetesen vállalja az ebből rá eső költségeket. 

  

Dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője:  

Elmondja, hogy igazából a 2010. év szeptemberétől induló első osztállyal van gond, mert az 

utána következő években megfelelő a tanulói létszám. A költségvetésbe most ez nincs 

beépítve, ugyanis 4 hónapról van szó, s ha lesz iskolaotthonra igény, mint plusz feladat 

módosítható, megemelhető a költségvetés személyi juttatások előirányzata. 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere: 

Javasolja, hogy vonják össze a napirendet, ill. a költségvetés előtt tárgyaljanak a szülői 

aláírásgyűjtésről, miszerint a Pusztazámoron lévő iskolaotthonos oktatás 3 évig szóljon.  

 

Kuzselné Schóber Ágnes Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyvtár 

Igazgatója: 

Elmondja, úgy szakmailag 2 évig indokolt, de el lehet vinni 3 év végéig és a 4. osztály 

átvezetés lenne a felsős tagozatba.  

 

Holinszkiné Bachoffer Klára pusztazámori képviselő: 

Sajnálja, hogy ezt nem korábban mondták ki, hogy 3 évig tart az iskolaotthon, mert így 

elkerülhető lett volna a találgatás és a szülők sem lennének bizonytalanságban.  

 

König Ferenc Sóskút polgármester: 

Ez nem egészen így van, ugyanis nem rögzítették le, mert nem tudták, hogy váltja be a hozzá 

fűzött reményeket. Voltak korában rossz tapasztalatok.  

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere:  

Megszavaztatja az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola 2010. évi költségvetését. 

  

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 
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17/2010. (02.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Az Andreetti Károly Általános és Művészeti közös fenntartású iskola 2010. évi 

költségvetése 

Sóskút Község és Pusztazámor Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete jelen 

határozat melléklete szerint jóváhagyja a Sóskúti Andreetti Károly Általános és 

Művészeti Iskola 2010. évi költségvetését. 

  

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

  

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere:  

Megszavaztatja, hogy a Pusztazámori Tagiskolában az iskolaotthonos oktatás 4 évfolyamon 

keresztül a 3. osztály végéig fog tartani.   

Az együttes ülést bezárta és felkérte a képviselőket, hogy egy másik terembe menjenek át, 

ahol folytatják a testületi ülést.  

 

 

2. napirendi pont 

 

Ingatlan felajánlása megvételre 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere: 

Elmondja, hogy megkereste néhai Szabó Gyula hozzátartozója, hogy a Pusztazámor, Petőfi 

Sándor u. 32. alatt található közös udvarban lévő ház lakrészébe bejelentkezhessen. Az 

ingatlan jelenleg Rutai Ferencné nevén van, aki ajándékul felajánlotta az önkormányzatnak. 

Kéri a véleményeket. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Még egy gonddal több, nem igazán javasolja a megvételt, mert sok lesz a felújítás stb. több 

hátrány, mint előny mutatkozik. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő: 

Szerinte lehet, hogy el kellene fogadni az ajándékot, és gyorsan értékesíteni. 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere: 

Megszavaztatja, hogy fogadja el az önkormányzat ajándékba a Pusztazámor, 322/5 hrsz-ú 

ingatlant. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

  

18/2009. (02.25.) számú Képviselő-testületei határozat 

Tárgy: Ingatlan ajándékba történő elfogadása 

Pusztazámor község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Pusztazámor, 322/5 hrsz-ú ingatlant ajándékba elfogadja, amennyiben semmiféle illeték 

és egyéb kötelezettséggel nem jár. Az ügyvédi költségeket az önkormányzat 2010 évi 

költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert a 

szerződés előkészítésére, aláírására.  

 

Határidő: 2009. március 30.     Felelős: Polgármester 
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3. napirendi pont 

 

Szőlőhegy út áthelyezéséről szóló 39/2009.(08.31.) számú határozat kiegészítése 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy egy korábbi ülésen elfogadták már a Pusztazámor, 341 hrsz-ú út áthelyezését, 

de szükséges a korábbi határozat kiegészítése. Felkéri a jegyzőt, hogy olvassa fel a határozati 

javaslatot. 

 

Megszavaztatja a 39/2009. (08.31.) számú Képviselő-testületi határozat kiegészítését. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

19/2010. (02.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott a 

39/2009.(08.31.) számú határozat kiegészítése 

 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

39/2009.(08.31.) számú határozatot az alábbiak szerint egészíti ki: 

 

Felek, Pusztazámor Község Önkormányzata és Rózsahegyi Tibor, az út áthelyezésének 

kivitelezése érdekében csereszerződést kötnek.  

A szerződésben az önkormányzat a tulajdonában lévő Pusztazámor, 341 hrsz. alatt 

nyilvántartott 1194 m2 területéért cserébe, 2700 m2-es területet kap Rózsahegyi Tibortól 

a 340, 342 hrsz-ú területek tulajdonosától.  

Felek a cserét egyenértékűnek és értékarányosnak nyilvánítják.  

Felhatalmazza a polgármestert a csereszerződés aláírására. 

 

Határidő: 2010. december 31.     Felelős: polgármester 

 

 

 

4. napirendi pont 

 

Térfigyelő kamerákra üzemeltetési szerződés előkészítése 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Előterjeszti, hogy a kuratórium elnökével és a jegyzővel megbeszélést folytattak arról, hogy 

addig a kameraépítésről szóló szerződés aláírást halasszák el, amíg nem tisztázódik az 

üzemeletető személye és a feltételek. 

Kralovánszky Kristóf a kuratórium elnöke elmondta, hogy a rendőrség tájékoztatása szerint 

ezt szabadidős rendőrök végeznék. Korábban nem ezt mondták. Szeretné javasolni, hogy az 

üzemeltetési szerződés tervezetét írja le a rendőrség, s csak utána foglalkozzanak a kamerák 

kiépítésével. 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Javasolja, hogy ha eddig nem volt sürgős várjanak vele, de mindenképpen tisztázni kell az 

üzemeltetést, addig nem szabad belefogni. Le kell íratni a rendőrökkel, hogy milyen 

feltételekkel, mennyiért üzemeltetnék, mert van egy másik alternatíva a közterület felügyelet 

vagy esetleg Tárnok bevonása. 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere: 

Megszavaztatja, hogy hatalmazza fel a testület Kralovánszky Kristófot, hogy a térfigyelő 

kamera üzemeltetési szerződést készítse elő, ebből kifolyólag tárgyaljon  a rendőrséggel. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

20/2009. (02.25.) számú Képviselő-testületei határozat 

Tárgy: Térfigyelő kamerák kiépítése estén üzemeltetési szerződés előkészítése 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy fenti 

tárgyban a térfigyelő kamerák üzemeltetési szerződés tervezetének előkészítésére 

felhatalmazza Kralovánszky Kristófot.  

 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester 

 

 

 

Több napirendi pont, kérdés, hozzászólás nem volt, az ülést Pátrovics Benedek 

polgármester berekesztette 19:50-kor. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kosztyi Emma                                                                  Pátrovics Benedek 

                      jegyző                                                                                polgármester 


