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Jegyzőkönyv 

 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2011. május 24-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 

                                               Garainé Kiss Gabriella képviselő 

Holinszkiné Bachoffer Kára képviselő 

                                               Orosz Béla    képviselő 

                                               Oláh Gábor                             képviselő 

 

Távolmaradók:          Hornyák András   képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal               

jelen van:                               Dr. Kosztyi Emma   jegyző 

  

Sóskút község részéről jelen vannak:  

König Ferenc    polgármester  

Csernyák Péter   alpolgármester  

Bereczkiné Ulehla Anna  képviselő 

Chrenkó Edina   képviselő 

Kuzselné Schóber Ágnes  képviselő 

Mátrai Miklósné   képviselő 

Dr. Vezsenyi Magdolna  képviselő 

dr. Újházi Miklós   jegyző 

  

 

 

Sóskúti Képviselő-testülettel közös ülés napirendje: 

 

1. Előterjesztés az Andreetti Károly Általános, Művészeti Iskola és Könyvtár és 

Pusztazámori Tagintézménye 2010. évi költségvetésének teljesítéséről  

Előterjesztő: dr. Újházi Miklós jegyző 

 

 

2.  Egyebek 

 

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. 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Megállapítja, hogy a pusztazámori Képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6, az ülés 

határozatképes, azt megnyitja. 

 

 

 

1. napirendi pont 

 

Előterjesztés az Andreetti Károly Általános, Művészeti Iskola és Könyvtár és 

Pusztazámori Tagintézménye 2010. évi költségvetésének teljesítéséről  

 

 

König Ferenc Sóskút polgármester: 

Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. 

Megkérdezi van-e valakinek hozzáfűzni valója. 

Nem volt. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A pusztazámori képviselő-testület tagjai is megkapták az iskola költségvetésének teljesítéséről 

szóló előterjesztést. 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. 

Nem volt. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Javasol egy technikai módosítást miszerint a Pataki család kölcsöntörlesztése ne jelenjen meg 

az iskola bevételi oldalán. Külön kezeljék ezt a kérdést. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A javaslattal egyet ért.  

Megszavaztatja az Andreetti Károly Általános, Művészeti Iskola és Könyvtár és Pusztazámori 

Tagintézménye 2010. évi költségvetésének teljesítéséről szóló előterjesztés elfogadását. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

27/2011.(05.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Andreetti Károly Általános, Művészeti Iskola és Könyvtár és Pusztazámori 

Tagintézménye 2010. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Andreetti Károly Általános, Művészeti Iskola és Könyvtár és Pusztazámori 

Tagintézménye 2010. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés 

szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 
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2. napirendi pont 

 

Egyebek 

 

Orvosok szerződése, munkavégzése 

 

 

König Ferenc Sóskút polgármestere: 

Elmondja, hogy a körzetükben rendelő orvosok munkájával, helyettesítésével kapcsolatban 

több lakossági panasz érkezett. Javasolja, hogy kérjék az orvosok beszámolóját az eddigi 

tevékenységükről, a jövőbeni elképzelésükről és a szükséges orvosi fórumokon jelentsék 

ezeket a panaszokat és találjanak megoldást a problémára. 

 

dr. Kosztyi Emma Pusztazámor jegyzője: 

Javasolja, hogy vizsgálják felül az orvosokkal kötött szerződést, mivel a két település egy 

orvosi körzet praxisjog tekintetében. Az épületek bérbeadását illetően a testületeknek külön 

kell dönteniük a rendeléshez szükséges épületek és eszközök használatba adását illetően. 

 

Dr. Vezsenyi Magdolna Sóskút képviselője: 

Vállalja, hogy a két település jegyzője által megírt levelet továbbítja a szükséges fórumokhoz. 

Részéről is úgy látja, hogy valóban gond van az orvosok rendelési fegyelmével. 

 

König Ferenc Sóskút polgármestere: 

Összefoglalva a két Képviselő-testület egyet ért abban, hogy az orvosok rendelési 

fegyelmének vizsgálatával kapcsolatos levél megszülessen, azt a megfelelő fórumokra 

eljuttassák, továbbá, hogy számoltassák be az orvosokat az eddig végzett tevékenységükről és 

a jövőbeni terveikről. 

 

Sóskút és Pusztazámor Képviselő-testülete ezzel egyhangúlag egyet értett. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja, hogy az orvosi szerződések pontosításra kerüljenek a praxisjog és az épület-

bérbeadás szétválasztását tekintve. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

28/2011.(05.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Orvosi szerződések 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Sóskút és 

Pusztazámor települések jegyzői a közös orvosi körzetben rendelő orvosok meglévő 

szerződéseit pontosítsák és készítsék elő a következő együttes testületi ülésre oly módon, 

hogy a praxisjog külön legyen választva az épület bérbeadásától, a rendeléshez 

szükséges épületek és eszközök használatba adását illetően. 

Felkéri a két település jegyzőjét, hogy a meglévő szerződésben a pontosításokat hajtsák 

végre és a következő együttes ülésre terjesszék a testületek elé. 

 

Határidő: 2011. december 31.     Felelős: polgármester 
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Mivel több kérdés hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek pusztazámori polgármester 

a közös testületi ülést 19:30 órakor berekesztette. 

 

 

 

 

 

 

dr. Kosztyi Emma        Pátrovics Benedek 

 jegyző             polgármester 


