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Jegyzőkönyv 

 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2010. 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 

  dr. Andrásfalvy András Ders képviselő                       

Hornyák András   képviselő 

                                              Kajzer Antalné   képviselő 

Orosz Béla    képviselő 

                                               Oláh Gábor                             képviselő 

 

Távolmaradók:       Holinszkiné Bachoffer Kára 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 

 

Meghívott vendégek: Kovács József, Segesdi János érdi alpolgármester, Simó Károly, 

Szolnoki Gábor tárnoki polgármester, Spéth Géza diósdi polgármester, Istókovics Zoltán ÉTV 

Kft., Lanku Ildikó ÉTV Kft., Kuzselné Schóber Ágnes iskolaigazgató 

 

 

1.) Előterjesztés az Önkormányzat és az ÉTV Kft. között érvényben lévő 

Együttműködési megállapodás 2. sz. módosításának, valamint az Üzemeltetési 

szerződés 1. sz. módosításának, és az ezekkel összefüggő közös nyilatkozat 

jóváhagyására, illetve elfogadására.    

             Előterjesztő: König Ferenc polgármester 

2.) Előterjesztés az ÉTV Kft. által kezelt Budaörs, Diósd, Érd, Pusztazámor, Sóskút, 

Tárnok és Törökbálint települések osztatlan közös tulajdonban lévő víziközmű-

vagyonának megosztására.   

Előterjesztő: König Ferenc polgármester 
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3.) Előterjesztés a Pest Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat végelszámolásának 

lezárására.  

Előterjesztő: König Ferenc polgármester 

 

4.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás napjának meghatározására.   

Előterjesztő: König Ferenc polgármester (szóbeli előterjesztés) 

 

5.) Előterjesztés a 2010/2011 tanévre történő iskolai beiratkozás meghatározására. 

Előterjesztő: König Ferenc polgármester 

A napirendi pont tárgyalására a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-

testületével együttes ülésen kerül sor.  (szóbeli előterjesztés) 

  

6.) Egyebek 

 

  

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megállapítja, hogy a pusztazámori Képviselő-testület 8 tagjából jelen van 6, az ülés 

határozatképes, azt megnyitja. 

 

 

 

1. napirendi pont:  
 

Előterjesztés az Önkormányzat és az ÉTV Kft. között érvényben lévő Együttműködési 

megállapodás 2. sz. módosításának, valamint az Üzemeltetési szerződés 1. sz. 

módosításának, és az ezekkel összefüggő közös nyilatkozat jóváhagyására, illetve 

elfogadására.    

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban. 

Nem volt. 

Megszavaztatja az előterjesztés elfogadását. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

21/2010. (03.17.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Az Önkormányzat és az ÉTV Kft. között érvényben lévő Együttműködési 

megállapodás 2. sz. módosításának, valamint az Üzemeltetési szerződés 1. sz. 

módosításának, és az ezekkel összefüggő közös nyilatkozat jóváhagyása 

 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1./ A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat melléklete 

szerint elfogadja az Érd Megyei Jogú Város, Diósd Község, Tárnok Nagyközség, az ÉTV 

Kft., a Veolia Víz Zrt. és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. képviselőinek 

nyilatkozatát.   
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2./ A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat melléklete 

szerint jóváhagyja az Önkormányzat és az ÉTV Kft. között érvényben lévő 

Együttműködési megállapodás 2. sz. módosítását, valamint az Üzemeltetési szerződés 1. 

sz. módosítását.  

  

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására.   

 

 

Határidő:  az 1. pontban hivatkozott nyilatkozat            Felelős: polgármester 

        aláírt példányának átvételét követő  

                   5 munkanap 

   

 

 

2. napirendi pont 

 

Előterjesztés az ÉTV Kft. által kezelt Budaörs, Diósd, Érd, Pusztazámor, Sóskút, 

Tárnok és Törökbálint települések osztatlan közös tulajdonban lévő víziközmű-

vagyonának megosztására.   

 

 

dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője: 

Mielőtt a részletekbe belemennénk, szeretném megkérdezni a szomszédos települések 

polgármestereit, képviselőit, hogy a törökbálinti határozat tartalmát ismerik-e. Mert ha igen, 

akkor nem mondanám el részletesen, hogy mit tartalmaz. Olyan előterjesztés készült ehhez a 

napirendi ponthoz, amiben szerepel, hogy Sóskút Község képviselő-testülete is inkább a 

törökbálinti határozatot tartja támogathatónak. Érd közgyűlése döntött először, és aszerint 

tervezi elosztani a vagyont, hogy amelyik vagyontárgy az adott település illetékességi 

területén helyezkedik el, az kerüljön oda. A törökbálinti határozatot, ami egy fogyasztás-

megosztásos elvet támogat, ezt tartjuk Sóskút számára inkább elfogadhatónak. Mert amikor 

1977-78-as években kiépült Sóskút, Tárnok Pusztazámor vízellátása, akkor több műtárgy 

épült Érd illetékességi területén részben sóskúti és pusztazámori befizetésekből, részben az 

erre kapott állami támogatásból. Úgy éreznénk méltányosnak a megosztást, ami a törökbálinti 

határozatból is kitűnik. Sóskút nem olyan hatalmas csak 238/10000-ed arányban részesülne a 

vagyonból, de ez mégis jelzi, hogy vannak olyan vagyontárgyak, amik nem Sóskút 

illetékességi területén helyezkednek el, de sóskút befizetésekből épültek. Ezért támogatnánk a 

törökbálinti javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a közös vagyon megszüntethető. A közös 

vagyon megszüntetése történhet azzal, hogy a közös tulajdont megváltják, aki akarja. Például 

Érd. Értelemszerűen, mivel elég nehéz volna az 1977-es összegeket mára forintosítani, 

lehetőség van egy nagyon rugalmas, méltányos alkudozásra is. Amennyiben Érdet nem 

zavarja, hogy közös tulajdonban vannak bizonyos vagyontárgyak, akkor ez így is maradhat, 

akár hosszabb távon is. Ugyanis amiről most beszélünk, azok a vagyontárgyak Érd területén 

vannak, nem Törökbálinton és nem Diósdon.  Voltak olyan kutak, amelyeket azért fúrtak, 

hogy Tárnok, Sóskút és Pusztazámor vízellátását szolgálják.  Ezek épültek például sóskúti és 

pusztazámori befizetésekből. Ez alapján tartaná a Képviselő-testület méltányosnak, hogy a 

község valamilyen arányban részesüljön a vagyonból, még ha ez csak jelképes is. Tavaly 

törekedtünk arra, hogy legyen egy közös határozati javaslat a környező településekkel, ez a 

törekvés nem vezetett eredményre. Ennek a következménye, hogy a képviselő-testületek 

önállóan hoznak javaslatot, és ezeket megpróbáljuk összefésülni valahogy. Határozott kérés 
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volt Érd részéről, Törökbálint részéről, hogy lépjünk előre ebben az ügyben, mert 1993. után 

jó volna lezárni a folyamatot.  

 

Segesdi János Érd alpolgármestere: 

Én annyit fűznék hozzá, hogy mi is azt szeretnénk, hogy az ügy végre legyen lezárva és 

mindenki tudja, hogy mihez tartsa magát, mert elég nehéz addig továbblépni, akár 

fejlesztésben, akár egyéb más dologban, ha nincs tisztázva a kérdés.  

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere:  

Azért ismertessük, hogy mi volt a határozati javaslat. 

 

dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője: 

Felolvassa a határozati javaslat érdemi részét.   

A tulajdoni arányok az 1992-ben érvényes vízfogyasztás szerint lettek kikalkulálva, ezt 

igazságosabbnak érzem, mint a lakosságszámot.  

A második pont, az idegen ingatlanokon átvezető vezeték esetében az ivóvíz- és szennyvíz-

elvezetési közérdekű szolgalmi jog jogosultja mindig az a települési önkormányzat legyen, 

amelyiknek a közigazgatási területén az ingatlan és a vezetékszakasz található. Ez két okból 

logikus, egyrészt az önkormányzatok esetében ezt nem kell magyaráznom, a másik az, hogy 

az üzemeltető változhat. Ne kelljen az üzemeltető váltás esetén a szolgalmi jog jogosultját 

változtatni. Legyen az illetékes önkormányzaté. A harmadik pont, az átadott eszközök az 

átadáskori könyv szerinti érték megjelöléssel a jelen határozat melléklete szerinti értéken 

kerüljenek az egyes önkormányzatok tulajdonába. Szintén az ÉTV adatbázisa alapján készült. 

Szóban még hozzátenném, hogy amennyiben ilyen megkeresés érkezik az egyik fél részéről, a 

közös tulajdon megszüntetésére, akkor a tárgyalásokra nyitott kapuval várjuk őket. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja az előterjesztés elfogadását. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

22/2010. (03.17.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Viziközmű-vagyon felosztása 

 

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

Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat kezelésében lévő víziközmű vagyonnak a Pest 

Megyei Vagyonátadó Bizottság által a 55011-22/92 sz. VÁB határozattal Budaörs, Diósd, 

Érd, Pusztazámor, Sóskút, Tárnok és Törökbálint tulajdonába adása kapcsán – 

megegyezően Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2010.(II.25.) 

sz. határozatával a vagyon megosztását az alábbiak szerint támogatja: 

 

1./ Az átadott ingatlanok közös tulajdonban maradjanak, de azon nevesítve legyen az 

érintett települések tulajdonjoga az alábbi arányban: 

Budaörs 63/10000, Diósd 1070/10000, Érd 6703/10000, Pusztazámor 82/10000, Sóskút 

238/10000, Tárnok 670/10000 és Törökbálint 1174/10000 
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2./ Az idegen ingatlanokon átvezető vezeték esetében az ivóvíz- és szennyvíz-elvezetési 

közérdekű szolgalmi jog jogosultja mindig az a települési önkormányzat legyen, 

amelyiknek a közigazgatási területén az ingatlan és a vezetékszakasz található 

 

3./ Az átadott eszközök az átadáskori könyv szerinti érték megjelöléssel a jelen határozat 

melléklete szerinti értéken kerüljenek az egyes önkormányzatok tulajdonába. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1-3./ pontokban rögzítettek 

szerinti megállapodás aláírására.  

 

 

Határidő: szükség szerint             Felelős: polgármester 

 

 

 

3. napirendi pont 

 

Előterjesztés a Pest Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat végelszámolásának lezárására.  

 

 

dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője:  

Ez a megállapodás, aminek az elfogadását tervezzük, megegyezik azzal, amit az érdi 

polgármester, T. Mészáros András az érdi üzemmérnökség egykori testülete nevében 2006-

ban szignált. A felszámoló betegsége, halála és a hagyatéki tárgyalás miatt, elhúzódott az ügy. 

Most került a végelszámoló özvegye abba a helyzetbe, hogy továbbvigye a dolgot. A 

végelszámolás során Sóskút már nem kap ebből pénzt, hiszen azt már korábban átutalták.  

 

König Ferenc Sóskút polgármestere: 

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt. Több kérdés, hozzászólás 

nem volt, a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangú döntéssel az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja a megállapodás elfogadását. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

23/2010. (03.17.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Pest Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat vagyonának felosztása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelen 

határozat melléklete szerint jóváhagyja a 2006. november 15. napján lezárt 

végelszámolással megszüntetett Pest Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat vagyonának 

vagyonfelosztási javaslatát.    

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges 

intézkedéseket.   

 

Határidő: szükség szerint                         Felelős: polgármester 
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18:15-kor megérkezik dr. Andrásfalvy András Ders pusztazámori képviselő. 

 

 

4. napirendi pont 

 

Előterjesztés a 2010/2011 tanévre történő iskolai beiratkozás meghatározására 

 

 

dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője:  

Az írásos anyagban leírtakat módosítanám, mert az újabb információk alapján nem 12 

pusztazámori, 4 sóskúti, és 1 tárnoki gyerek jelezné a beiratkozását az iskolaotthonos 

osztályba, hanem 10 pusztazámori, 3 tárnoki, 4 sóskúti.  

 

König Ferenc Sóskút polgármestere: 

Az lenne a kérdésem az iskolaigazgató felé, hogy mi az a legrövidebb határidő, amikorra a 

beiratkozás időpontját meg tudjuk határozni? 

 

Kuzselné Schóber Ágnes iskolaigazgató: 

A legkorábbi időpont, április 21-22-23.  

 

dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője:  

Jó volna tudni, hogy ez a bizonytalan helyzet mikor tud a leghamarabb megoldódni, és hogy a 

nevelési tanácsadóban várakozó gyerekek véleményezése mikor fog elkészülni. 

 

Bereczkiné Ulehla Anna óvodavezető: 

Sajnos az nem rajtunk múlik. Volt olyan gyerek, akinek tavaly augusztusban érkezett meg a 

papírja. 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere:  
Az intézmény is felvehetné a kapcsolatot, és kezdeményezhetné. 

 

Kuzselné Schóber Ágnes iskolaigazgató: 

Azzal nincs is gond, mi kezdeményezünk, de azt mondják, hogy olyan sok a gyerek, akit meg 

kell vizsgálni, hogy ennél nem megy gyorsabban. 

 

König Ferenc Sóskút polgármestere: 

Az már minimális kérdés, hogy mi lesz azokkal a gyerekekkel, akiknek a nevelési tanácsadó 

javaslatára van szükség, de legalább akkor már tudnánk, hogy a többiekkel hogy állunk.  

 

Zbiskó Sándorné:  

Most már jó volna, ha tudnánk létszámot is mondani. 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere:  
Elviekben ezzel kapcsolatban a múltkor már megegyeztünk, hogy indul iskolaotthonos osztály 

Pusztazámoron 2010. év szeptemberében.  

 

dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője:  

A szülői előzetes megkérdezések alapján az jött ki, hogy az iskolaotthonba jelentkezők száma 

várhatóan 17 fő. A két függőben lévő gyerek nélkül 15 fő, de ez most nem olyan lényeges. 

Azt mondanám, hogy ideje lenne az iskolának és az óvodának elkezdeni azoknak a 

gyerekeknek a szüleit meggyőzni, akik a nevelési tanácsadóra várnak, hogy az iskolaotthonos 
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osztály lehet a megoldás. Volt olyan is akiről úgy tudtuk eddig, hogy a sóskúti iskolába fog 

járni, de a napokban lehetett hallani, hogy lehet, hogy inkább Érdre, megy mert a szülei ott 

fognak dolgozni.  

 

Bereczkiné Ulehla Anna óvodavezető: 

Én javasoltam a szülőknek, sőt még a pszichológusnak is, hogy könnyebb lenne nekik az 

iskolaotthonos osztályban helytállni, de nem. 

 

dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője:  

Mi az oka? 

 

Bereczkiné Ulehla Anna óvodavezető: 

Nem az az oka, hogy Pusztazámor, hanem hogy hagyományos iskolarendszerű osztályba 

szeretné íratni a gyerekét. 

 

dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője:  
Én tudok olyan gyerekről, akinél elképzelhetetlennek tartom, hogy hagyományos oktatás 

keretein belül bármilyen eredményt elérjen.  

 

Bereczkiné Ulehla Anna óvodavezető: 

Ha arról a két gyerekről van szó akire gondol, akkor azok valószínűleg speciális iskolába 

fognak járni. 

 

dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője:  
És ha a nevelési tanácsadó is azt mondja, hogy a hagyományos osztályba nem javasolják a 

beiratkozást? Mert ha ők nem mennek az iskolaotthonos osztályba, akkor 3 gyerekről van szó. 

 

Bereczkiné Ulehla Anna óvodavezető: 

A háromból egyet nem szeretne a szülő iskolaotthonba vinni.  

 

dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője:  

Esetleg anyagilag is támogathatnánk a bejárásukat, hátha az segítene. Mert akkor még mindig 

százszor jobban járunk, mintha azon kéne gondolkodni, hogy plusz pedagógust kell felvenni. 

Látták már működés közben, hogy milyen az iskolaotthon? 

 

Bereczkiné Ulehla Anna óvodavezető: 

Én javasoltam mindenkinek, hogy menjenek át. 

 

Kuzselné Schóber Ágnes iskolaigazgató:  

Most lesznek nyílt napok, mindenkit várunk, akit érdekel. 19-én Pusztazámoron, és 29-én 

Sóskúton lesz nyílt nap. 

 

Csernyák Péter Sóskút alpolgármestere:  
Igazából még az aggasztó, hogy az az osztály, amelyik Sóskúton marad, az nagyon nagy 

létszámú lesz.  

 

dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője:  
Rá kellene kérdezni annál a szülőnél, aki lehet, hogy elviszi Érdre a gyerekét, hogy mi a 

végleges válasz. 
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Bereczkiné Ulehla Anna óvodavezető: 

Van még egy gyerek, aki biztos, hogy Érdre megy, és azon kívül, még egy abban a családban, 

akik elköltöztek Érdre. 

 

dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője:  

Rajtuk kívül még egy van. Ha úgy teljesül a létszám, ahogy most gondoljuk, akkor az már a 

felső határ lesz az osztálylétszámot tekintve. 

 

Csernyák Péter Sóskút alpolgármestere:  

Most ne arról beszéljünk, hogy mi lehet, hanem arról, hogy mit tegyünk, ha az lesz, amit 

várunk. A kettő nem ugyanaz. 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere:  

Ezelőtti ülésen arról volt szó, hogy 30 fő van, most kiderült, hogy 34 fő van. Kell, hogy 

legyen arról egy kimutatást, hogy a 2003-ban született gyerekek létszáma mekkora.  

 

Csernyák Péter Sóskút alpolgármestere:  

Kérdés az, hogy van-e értelme tovább erről beszélni, vagy egyszerűen határozzuk meg a 

beiratkozás dátumát, és majd utána meglátjuk, hogy mit lehet tenni, ha már ismerjük a 

tényleges létszámot.  

 

Csékeyné Bálint Márta sóskúti képviselő: 

Jövőre már nem lesz gondunk az osztálylétszámmal. Idén pedig mivel mi is gondban voltunk, 

voltak olyan gyerekek, akik szívesen jönnének más településről Sóskútra tanulni, 

végigcsinálták az előkészítőt is, de így már esélyük nem lesz bekerülni. 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere:  

Nekem ezzel van a gondom. Amikor vajúdunk azon, hogy induljon-e Pusztazámoron 

iskolaotthonos osztály, és meghirdetjük más településeken is a beiratkozást, hogy meglegyen 

a létszám. De azt még mindig nem tudjuk. Én azt mondtam, hogy amíg ki nem derül, hogy 

hány helyi gyerek van, ne vegyünk fel más településekről ide senkit. Ehhez képest a listában 

szerepel már három tárnoki gyerek is.  

 

Csernyák Péter Sóskút alpolgármestere:  
Csak az sem olyan egyszerű, hogy Pusztazámoron 14-17 fővel indul iskolaotthonos osztály, 

itt Sóskúton meg már évek óta 26-28 fős osztályok indulnak. Előbb utóbb ezt a szülők is 

szóvá fogják tenni.  

 

Kosztyi Emma Pusztazámor jegyzője:  

Azt hozzá kell tenni, hogy az éremnek két oldala van. Ha ezt a két épületet egy iskolának 

tekintjük, akkor megértem, hogy vannak nehézségek. A mi időnkben is voltak nehézségek. És 

ha egy iskoláról beszélünk, aminek Sóskút az egyik telephelye, és a szülőnek van választása, 

hogy beíratja a gyereket egy 28-30 fős osztályba, vagy átviszi Pusztazámorra egy 15 fős 

osztályba. Hat kilométerről van szó. És vannak, akik amúgy is autóval járnak. Szóval az lenne 

az ideális, ha ezt a szülők sem kényszernek tekintenék, hanem egy lehetőségnek, és a két 

osztályba arányosan elosztva íratnák be a gyerekeket. 

 

Zbiskó Sándorné sóskúti képviselő:  

Jó lenne, de nem így működik. Kényszeríteni senkit nem lehet. 
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Kosztyi Emma Pusztazámor jegyzője:  

Vannak döntések, amiket időnként fel kell vállalni, az önkormányzatnak, a tanároknak, hogy 

ne alakuljanak ki aránytalanságok.  

 

Mátrai Miklósné sóskúti képviselő:  

Hiába vagyunk egy intézmény, azért vannak olyan családok, ahol a hat kilométer igenis 

számít.  

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere:  

És ezt fordítva is elmondhatjuk, hogy mi van akkor, ha a pusztazámori szülő nem tudja 

megoldani, hogy áthozza a gyerekét Sóskútra. Adhatunk támogatást, ha anyagi gondok 

vannak. 

 

Mátrai Miklósné sóskúti képviselő:  
Egy elsős gyereket el kell kísérni. 

 

Bereczkiné Ulehla Anna óvodavezető: 

Nem akartam előhozakodni ezzel, de végül is arról van szó, hogy két évvel ezelőtt nagyon 

nagy siker volt az iskolaotthon. De ez a varázs elmúlt. A jelenlegi szülők közül nem szeretnék 

iskolaotthonba íratni a gyerekeket.  

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere:  
Sejthető, hogy miért. 

 

Bereczkiné Ulehla Anna óvodavezető: 

Pedig mi is és az iskola is azon volt, hogy ajánljuk, hogy végre mindkét iskola megtalálja a 

maga számítását. A számok tükrében az lenne a legideálisabb, ha két osztály indulna 

Sóskúton, viszont akkor a pusztazámori gyerekeket kellene utaztatni.  

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere:  
Szerintünk ez nem reális. Mivel már deklaráltuk két éve, hogy Pusztazámoron iskolaotthon 

indul.  

 

Csernyák Péter Sóskút alpolgármestere:  
A reális az lenne, ha mindkét iskolában nagyjából azonos létszámú osztály indulna. Esetleg 

Sóskúton indulhat két osztály és Pusztazámoron egy. 

 

Kosztyi Emma Pusztazámor jegyzője: 

A döntést, hogyha nem vállaljuk fel, akkor tudomásul kell venni, hogy vannak költségek, 

amiket viselni kell. Három gyerekről vitatkozunk és szerintem felesleges is, mert a 

beiratkozás úgyis eldönti. Ahogy König Ferenc polgármester javasolta, hozzuk előre a 

beiratkozás dátumát és máris mindent tisztábban lehet látni.  

 

Zbiskó Sándorné sóskúti képviselő:  

Ki kell írni, mert különben felesleges volt ez a napirendi pont. 

 

König Ferenc Sóskút polgármestere:  
Nem volt felesleges. Ezzel kezdtem, hogy ki kell írni a beiratkozás dátumát. Mindegy, hogy 

épp szünet van, vagy kirándulás, a képviselő-testületnek el kell döntenie, hogy melyik napon 

legyen a beiratkozás.  
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Chrenkó Gábor sóskúti képviselő:  

Akkor erről kellene dönteni, nem az osztályokról. 

 

dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője: 

De a beiratkozásnál azt is meg kell hirdetni, hogy hány osztály indul és azok milyen 

tanrendűek lesznek.  

 

Chrenkó Gábor sóskúti képviselő:  
Ha indul Pusztazámoron iskolaotthonos osztály, akkor annak a költségeit milyen arányban 

kell fizetni? Mi van a megállapodásban, hogy gyereklétszám alapján fizetjük, vagy 25-75 %-

ban. 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere:  

Hát én nem tudok ilyen számokat, hogy 25-75 % arányban.  

 

dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője: 

Az iskola egészére vonatkozóan van kiszámolva, mert felső tagozat ugye csak Sóskúton van.  

 

Chrenkó Gábor sóskúti képviselő:  

Én azt kérdezem, hogy milyen arányban fizetik az önkormányzatok?  

 

dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője: 

Nem tudjuk lecsupaszítani az első osztályra, mert az elszámolási rendünk nem osztályonként 

történik. Ha Pusztazámoron is lenne felső tagozat, akkor egyszerűbb lenne. Ez úgy működik, 

hogy az összes költség, amit nem fedez az állami támogatás, azt osztjuk az összes gyerekkel, 

szorozzuk a pusztazámori gyerekekkel, szorozva a sóskúti gyerekekkel, és plusz korrekciós 

tényezőként az idegen gyerekeket az az önkormányzat fizeti, akinek az épületébe járnak.  

 

König Ferenc Sóskút polgármestere:  

Ne kezdjük megint a létszámoknál, mert akkor még lehetne vitatkozni egy darabig. 

Egyszerűen el kell dönteni, hogy mikor legyen a beiratkozás dátuma, ha Pusztazámoron indul 

1 iskolaotthonos osztály, Sóskúton pedig 1 hagyományos tanrendű osztály. Aztán majd a 

beiratkozás után leülünk megint, hogy mit lehet tenni. 

 

Kuzselné Schóber Ágnes iskolaigazgató:  

Még a tavaszi szünet előtt kellene megtartani, március 30-31, és április 1. lennének a 

leghamarabbi időpontok.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja a javaslatot. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

24/2010. (03.17.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy:  2010/2011 tanévre történő iskolai beiratkozás rendje 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyvtár 2010/2011 tanévre a 

beiratkozást az alábbiak szerint állapítja meg: 
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A beiratkozás időpontja: 2010. március 30., 31., és április 1. 

 

A sóskúti anyaintézményben 1 normál tanrendű osztály indul, a pusztazámori 

tagintézményben 1 iskolaotthonos osztály indul. A pusztazámori intézményben a 

maximum létszám 26 fő lehet. 

 

Határidő: 2010. április 30.      Felelős: polgármester 

 

 

König Ferenc Sóskút polgármestere:  
Abban az esetben, ha marad létszám, akkor lehet majd a környező településekről is felvenni 

gyerekeket.  

 

Kuzselné Schóber Ágnes iskolaigazgató:  
Mi lesz azokkal, akik nem sóskútiak és pusztazámoriak? 

 

König Ferenc Sóskút polgármestere:  

Meg kell várni a beiratkozás végét, és utána fel lehet tölteni a létszámot, ha van még üres 

hely. 

 

Kuzselné Schóber Ágnes iskolaigazgató:  

Mi lesz azokkal a gyerekekkel, akik előkészítőbe járnak, de nem férnek bele a létszámba, mert 

tárnokiak, őket nem vehetem fel. De akik Pusztazámorra jelentkeznek és tárnokiak, akkor 

őket fel lehet venni a kevesebb létszám miatt? 

 

dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője: 

Had mondjam el, hogy mindenki értse. A pusztazámori iskolába való toborzásról volt szó, és 

nem a sóskúti iskoláról. A közoktatási törvény szerint, akit köteles vagy felvenni az 

intézményedbe, az az a tanköteles korú gyerek, akinek a lakóhelye, vagy tartózkodási helye a 

településen van. Köteles vagy felvenni, akinek a szülei munkahelye a településen van, de el is 

lehet utasítani férőhely hiány miatt. Akit nem lehet elutasítani férőhely hiány miatt, vagy csak 

nagyon nehezen az a nevelési tanácsadó által javasolt gyerek. Mindenki mást csak a szabad 

férőhely esetén lehet felvenni. Ha 2 szabad hely van és 10 akar jönni, akkor fel kell venni a 

hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyereket, ha nincs egyik sem, vagy 

mindenki ilyen, akkor sorsolni kell köztük.  

 

König Ferenc Sóskút polgármestere:  

Ezért kellett meghatározni a dátumot, hogy ezek a kérdések megoldódjanak.  

 

Kuzselné Schóber Ágnes iskolaigazgató:  
Csak azt nem tudtam pontosan, hogy ki van várólistán a két épület viszonylatában. 

 

dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője: 

A probléma 2-3 évre szól, mert most vagyunk azon a határon, amikor lehet, hogy két osztály 

indul és lehet, hogy csak egy. A lakosságszám miatt is ingadozik ez a létszám. A 

pusztazámori iskolába idegeneket úgy lehet felvenni a várólistára, hogy meg is lehet nekik 

mondani, hogy majdnem biztos, hogy be is kerülnek és ezt a beiratkozást követő egy héten 

belül meg is fogják tudni.  
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König Ferenc Sóskút polgármestere a jelenlétet megköszönte és a közös testületi ülést 

bezárta. A pusztazámori Képviselő-testület másik teremben folytatta az ülést. 

 

 

5. napirendi pont 

 

Egyebek 

 

1. Pusztazámor, 12/1, 12/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a korábbi üléseken már tárgyaltak a Pusztazámor, 12/1, 12/2 hrsz-ú 

ingatlanok CBS Porperty Zrt-től való megvásárlásával kapcsolatban, de konkrétan csak most 

kerültek alku pozícióba. Megkérdezi a testületet, hogy megerősíti-e korábbi határozatát a 

bruttó 4 millió forint vételár tekintetében. Az erről szóló határozati javaslatot helyszíni 

kiosztásban megkapták a képviselők.  

Megszavaztatja a határozati javaslatot. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

25/2010. (03.17.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Pusztazámor, 12/1, 12/2 hrsz-ú ingatlan 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzat 24/2009. (04.15.) számú határozatban közölt vételi szándékát a CBS 

Property Zrt. tulajdonában lévő Pusztazámor, 12/1, 12/2 hrsz-ú ingatlanok 

vonatkozásában fenntartja bruttó 4 millió forintért. 

 

Határidő: 2010. december 31.     Felelős: polgármester 

 

 

2. Élelmiszercsomag (Vöröskereszt – Nagycsaládosok) 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a pusztazámori nagycsaládosok és a Vöröskereszt helyi szervezete 

megkereste őt a rászoruló családok számára pályázható élelmiszer csomag esetleges 

szállításának ügyében. A kérdés arra irányult, hogy ha a pályázaton nyernek, akkor az 

önkormányzat hajlandó-e a szállítás költségeit felvállalni és az erről szóló nyilatkozatot aláírni 

és rendelkezésükre bocsátani.  

Úgy gondolja, hogy ez felvállalható. 

Megszavaztatja a javaslatot. 

 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 
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26/2010. (03.17.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Vöröskereszt pályázata élelmiszercsomag szállítmányra 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Vöröskereszt Pusztazámori szervezete által élelmiszercsomagra benyújtott pályázatának 

sikeressége esetén, a megnyert élelmiszercsomag szállítási költségeit az önkormányzat 

átvállalja. 

 

Határidő: 2010. december 31.     Felelős: polgármester 

 

 

3. Napközis karate-tábor 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy a községbeli szülők ismét megkeresték a – már a 2009. évben jól működő – 

napközis karate-tábor kapcsán, hogy a 2010. évben is rendelkezésre bocsátja-e a testület a 

tornatermet díjmentesen erre a célra. A tábor időtartama 2010. június 21 – június 24-ig lenne, 

minden nap 9-17 óráig. Az óvodával még nem egyeztetett, de úgy véli, nem okoz majd 

gondot a táborban résztvevők étkeztetése. Véleménye szerint támogatandó a cél. 

Megszavaztatja a javaslatot. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

27/2010. (03.17.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Napközis karate-tábor 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a községi 

szülők által szervezett Napközis karate-tábor helyszínéül az Általános Iskola 

tornatermét, 2010. június 21 - 2010. június 24. közötti időszakban díjmentesen 

rendelkezésre bocsátja.  

 

Határidő: 2010. december 31.     Felelős: polgármester 

 

 

4. Károvits Tamás kezdeményezése a községbeli rászorulók segítése ügyében 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy megkereste őt Károvits Tamás, hogy a községben lakó, mostanra nagyon 

nehéz helyzetbe került családoknak az önkormányzat valamilyen módon nyújtson segítséget, 

mert az utcára fognak kerülni. 

Részéről elmondta, hogy egyet ért, de a segítségnyújtás módjával kapcsolatban vannak 

gondok, hiszen aki rászorul, az kér az önkormányzattól. Károvits Úr szerint fel kellene 

térképezni a községben rászoruló családokat, így képbe kerülnének azok is, akik nehéz 

körülmények között élnek, de nem fordultak az önkormányzathoz segítségért. Elmondta, hogy 

erre az önkormányzatnak véleménye szerint nincs kapacitása, de azt megígérte, hogy a 

testület elé hozza a témát a megoldást keresendő. 

 

Kajzer Antalné képviselő:  

Megkérdezi, hogy nincs valami olyan normatív támogatási mód az önkormányzatnál, amit az 

állam utóbb visszaad az önkormányzatnak? 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Erre szolgál a lakásfenntartási támogatás, ennek 90%-át visszakapja az önkormányzat. Egyre 

több az ilyen jellegű támogatási kérelem. 

 

Dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Volt, aki azt mondta, hogy neki nem kell ilyen támogatás, állapítson meg neki a Szociális 

Bizottság 5.000 forintot inkább, de aztán sikerült meggyőzni, hogy a lakásfenntartási 

támogatással jobban jár hosszú távon. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, mi a testület véleménye a témával kapcsolatban. 

 

Kajzer Antalné képviselő: 

Megkérdezi, mi a teendő azokkal a lakosokkal, akiknél kikapcsolták a villanyt és a gázt. 

 

Hornyák András képviselő: 

Az a véleménye a Károvits Úr kezdeményezéséről, hogy a községben lakó nehéz helyzetbe 

került emberek eseteit nem lehet egy kalap alá venni, mindegyik más és más, mindegyik 

egyedi eset és a nehéz helyzet kialakulásának okai is minden esetben mások. Az 

önkormányzat nem vizsgálhat meg minden esetet külön-külön, egységes segítségnyújtási 

recept pedig nem létezik. Emellett egyes esetekben érdemtelenül kapna segítséget az illető, 

mert önhibájából került ebbe a helyzetbe. 

 

Oláh Gábor képviselő: 

Úgy véli Szociális Bizottsági tagként, hogy a munkájuk során mindig igyekeztek segíteni a 

nehéz sorsú családokon, karácsony előtt kérés nélkül is nyújtottak segítséget. 

 

Orosz Béla képviselő: 

A Károvits Úrnak is ismernie kellene azokat az embereket, akiknek most a segítségére siet. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Úgy véli Károvits Úrnak kellene javaslatot tennie, hogy milyen segítséget lehetne nyújtani a 

rászorulóknak. 

 

A testület egyhangúlag egyet értett azzal, hogy a kezdeményező Károvits Tamás tegyen 

javaslatot a testület számára, hogy milyen módon nyújtson az önkormányzat segítséget a 

nehéz helyzetbe került lakosok számára. 

 

 

 

5. Pusztazámor, 332/5, 332/10 hrsz-ú ingatlan tulajdoni helyzete 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy az elmúlt ülésen már említett Pusztazámor, 332/5 és a hozzá 

tartozó udvar 332/10. hrsz-ú ingatlant Rutai Ferencné odaajándékozta az önkormányzatnak. 

Az ingatlanban jelen pillanatban nh. Szabó Gyula öccse lakik, ezzel kapcsolatban kéri a 

testületet, hogy adjon javaslatot, hogy a jövőben, mint bérlő lakhat-e az ingatlanban, vagy 

felajánlják neki megvételre.  
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6. Illegális fakivágás 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy az elmúlt hét vasárnapján sikerült tetten érnie a már régóta 

garázdálkodó illegális favágókat a község Etyek felé vezető határában. A tetten érés lakossági 

bejelentés alapján történt, kihívták a rendőrséget is a helyszínre. Mivel 20.000 forint értéket 

meghaladó a kár, ezért a jogszabály rendőrségi hatáskörbe utalja az eljárás lefolytatását. Az 

illegális favágók főnöke sajnos már sok fejtörést okozott az önkormányzatnak, ugyanis a 

tanyája Pusztazámor közigazgatási területén helyezkedik el és gondolkodás nélkül kivágja 

más területén is a fát, csak úgy, mint a sajátján. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Sajnos ezt már ő is tapasztalta. 

 

 

7. Temető alatti hulladékkal szennyezett terület 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Elmondja, hogy a temető község felőli oldalához közel van egy évek óta hulladékkal 

szennyezett terület, melyet meg kellene szüntetni. Az elszállíttatás okozhat némi gondot, mert 

járművel aggályos a feljutás.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A hulladék elszállítása természetesen megoldható, de valamit tenniük kell az újabb 

hulladékelhagyások ellen is. 

 

 

8. Bekötőúti fasor 

 

Dr. Andrásfalvy András Ders képviselő: 

Ismét hangot ad elégedetlenségének a hiányos fasorral kapcsolatban. Két éve ígéri az 

illetékes, hogy a pótlásokat elvégzi. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Elmondja, hogy szívesen segít a gödrök kiásásában, ha a fák már megvannak. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megbeszéli az erdőtelepítővel, hogy nyújtson segítséget ebben. 

 

 

 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester az ülést 19:45-kor berekesztette. 

 

 

 

Dr. Kosztyi Emma       Pátrovics Benedek 

 Jegyző            polgármester 


